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Büszkék lehetünk arra,
hogy budakalásziak vagyunk.
Interjú Rogán László polgármesterrel
z 3. oldal

Megjelent a
„10 éves a város”
kiadvány
z 8. oldal

Büntetőfeljelentést te
az Önkormányzat
z 4-5. oldal

„Nem engedtek ki az olimpiára,
inkább behívtak katonának.”
Mesélő véde épületek sorozatunkban
Diera Jánossal beszélgetünk
z 29. oldal

A tánc az életük
Új művésze vezetők a Lenvirág élén
z 18. oldal
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Komposztláda kerülhet
minden budakalászi udvarba
1

z 13. oldal

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

„Büszkék lehetünk, arra,
hogy budakalásziak vagyunk”
Budakalász idén ünnepli várossá válásának 10. évfordulóját.
Ebből az alkalomból számos rendezvényt szervez a városlakóknak az Önkormányzat, valamint ezt kiegészítve szeptemberre az
elmúlt 10 évet bemutató ünnepi kiadvánnyal is készült.
 Budakalász várossá válása óta
eltelt 10 évben óriási átalakuláson ment át a település. Ezt mutatja be a jubileum alkalmából
megjelent önkormányzati kiadvány.
Tíz év jelentős idő egy ember életében, egy évszázadok óta lakott városéban azonban csak kisebb időtáv. Mégis
az eltelt idő alatt rendkívüli ütemben
fejlődött Budakalász. A várossá válás
jubileuma és az egy évtizedes időtáv is
arra ösztökélt bennünket, hogy számot
vessünk és bemutassuk, mi történt Budakalászon az elmúlt időszakban. Egészségházat, bölcsődét, óvodát építettünk,
komplex régészeti, szakrális parkot alakítottunk ki a Kálvária-dombon, sportés rekreációs központot hoztunk létre
az Omszk-tónál, 46 utcában 11 km utat
és 7 km járdát építettünk, intézményeket újítottunk föl, zöldterületet fejlesztettünk és egy nagyon erős, összetartó
közösséget építettünk. A fejlesztések
pedig a 10 év elteltével sem álltak meg,
tovább folytatódnak, hiszen elkezdődött
minden idők legnagyobb beruházása, a
16 tantermes új iskola építése és egy új
óvoda létrehozásának előkészítése. Úgy
gondolom, kevés kisváros tudhat maga
mögött ilyen mozgalmas 10 évet. Büszkék lehetünk arra, hogy budakalásziak
vagyunk.

ez alapja a közösségépítésnek. A sikeres rendezvényekhez ez azonban nem
elég, szükséges hozzá egy profi szervezőgárda. A Művelődési Ház dolgozói
szaktudásukkal, lelkesedésükkel, óriási
energiáikkal szervezik hónapról hónapra a rendezvényeinket, hálás vagyok
nekik ezért.

 A jubileumi évben számos rendezvényt szervez a város a budakalásziaknak. A rendezésben
közreműködőket köszöntötték
legutóbb ünnepi vacsora keretében.
A város programkínálata minden
évben jelentős, ez évben pedig különösen sok rendezvényt szervezünk. A
bővített programban rendeztük a Disznótoros fesztivált, az Örömzenei koncertet a Kálvária-dombon, a Táncházak
éjszakáját és a Luppa Napokat is. A budakalásziak helybeni kikapcsolódására
jelentős összeget szánt a város, hiszen

 Egy pályázaton komposztálóedényeket nyert a város. Hogyan
tudják ezzel a budakalásziakat
segíteni?
Nagyon fontosnak tartom, hogy minden elérhető lehetőséget megragadjunk
Budakalász számára, ezért a Polgármesteri Hivatalban nagy hangsúlyt
fektetünk a pályázatfigyelésre. Számos
benyújtott pályázatunk járt már sikerrel, így bölcsődeépítésre, intézmények
energetikai korszerűsítésére, régészeti
feltárásra, járdaépítésre, legutóbb fitness park építésére, most pedig komposztálóedények beszerzésére nyertünk

 Az idei év csúcsrendezvénye a
Városnap volt. Hogy sikerült a
rendezvény?
Nagyon sikeres rendezvénysorozaton vagyunk túl. A 10 éves Városnapon mintegy 20 programmal vártuk a
budakalásziakat. A szombati esős idő
sem riasztotta vissza szerencsére az érdeklődőket, így a három napon mintegy
5.000 résztvevő látogatott el rendezvényeinkre. Külön öröm, hogy testvérvárosainkból, Kahl am Main-ból és Adáról
érkező csoportokat is üdvözölhettünk
ünnepségünkön. A rendezvénysorozaton volt sörfesztivál, zene és tánc, nagy
koncertek, tűzijáték és lecsófőzés is. Új
gasztronómiai rendezvényként debütált a Kalászi Lecsófesztivál, amely már
most nagyon népszerű volt, hiszen 23
főzőcsapat indult. A rendezvényen rendkívül jó volt a hangulat. Örülök, hogy
újabb lehetőséget teremthettünk arra,
hogy a kalászi közösségeket méginkább
erősítsük.
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forrást. Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium pályázatán közel 150 millió forintot nyertünk, amelyből 5.000
komposztálóedényt és több, mint 4.000
zöldhulladékos gyűjtőedényt szerezhetünk be. Óriási eredménynek tartom
ezt, hiszen ismét támogathatjuk a családokat, segíthetjük a környezettudatos
szemlélet formálását, környezetünk védelmét helyi szinten.
 Ejtsünk szót a Képviselő-testület legutóbbi rendkívüli ülésén
hozott döntéséről. Két civil szervezet ellen tett büntetőfeljelentést
az Önkormányzat.
Felháborítónak tartom, hogy az
utóbbi időben a választás közeledtével
egyes szervezetek olyannyira elragadtatták magukat, hogy a tények szándékos
elferdítésével az Önkormányzat törvényességét vonták kétségbe. Ezt képviselőtársaim nevében is határozottan
visszautasítom. Mindezek miatt az Önkormányzat az augusztus 28-i rendkívüli testületi ülésen döntött arról, hogy
büntetőfeljelentést tesz aljas indokból,
nagy nyilvánosság előtti rágalmazás
vétsége miatt a szervezetek, valamint
ismeretlen személyek ellen. Ezek az
egyesületek alig néhány hónapja alakultak és egyéni érdekektől vezérelt céljuk
a jelenlegi Önkormányzat szándékos
lejáratása, az elmúlt években felépített
értékek rombolása, a közhangulat és a
közösségek erodálása. Céljaik elérése
érdekében sajnos minden eszközt felhasználnak. Kérem a budakalásziakat,
hogy ne higgyenek a gyanúsan hatásvadász híreknek.
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Testüle döntések

Büntetőfeljelentést te
az Önkormányzat
Aljas indokból, nagy nyilvánosság elő rágalmazás
vétsége mia Budakalász Város Önkormányzata büntetőfeljelentést te 2019. augusztus 28-án két budakalászi civil szervezet, valamint ismeretlen személyek ellen.

Az erről szóló, valamint az eset részletes ismertetését tartalmazó képviselő-testületi határozatot közöljük alább. Az
érintett szervezetek közösségi oldalain 2019. augusztus 21-én
valótlan állításokat tettek közé, amelyek az Önkormányzatot
súlyosan sértették vagy alkalmasak lehettek a közbizalom
megingatására.
Az Önkormányzat a budakalászi 4203., 4205. és 45. hrsz.
alatti ingatlanokat meghirdette, és nyílt pályázat elbírálását
követően értékesítette. A hivatalos értékbecslés alapján
meghirdetett bruttó vételárat a nyertes pályázó ajánlata tízmillió forintos összeggel meghaladta – a pályázat érvényes és eredményes volt. A befolyt vételárat
az Önkormányzat a Gerinc utca fejlesztésére fordította.
Továbbiakban a képviselő-testületi anyagot, az ülésen született határozatokat, valamint az értékbecslői
nyilatkozatot közöljük:
„A 2011 Egyesület Facebook oldalán cikk jelent meg a
Kálvária utcai ingatlanok önkormányzati értékesítésével
kapcsolatban. Az írás az önkormányzatot súlyosan sértő, a
képviselő-testületet rágalmazó valótlan kijelentéseket tartalmaz. Az ismeretlen szerző állítása szerint az önkormányzat
a budakalászi 4203, 4205 és 45 hrsz alatti ingatlanjait azok
fogalmi értékénél 100 millió forinttal olcsóbban értékesítette.
A cikkben foglaltakat szinte szó szerint megismételte a Civilkalász Facebook oldala is.
A rágalmazók által idézett értékbecsléssel kapcsolatos
megbízás az ingatlan forgalmi értékének megállapítására
szólt.
A lexikonok meghatározása szerint a forgalmi érték: A
valóságos forgalmi viszonyoknak megfelelő érték, amelyen
a dolog elidegenítés esetén gazdát cserélhet. Egyszerűbben
fogalmazva az az érték, amennyit a dolog ér.
A definíció alapján a forgalmi érték soha nem lehet – a
vételárral szemben – nettó vagy bruttó összeg, hanem az értelemszerűen mindig a bruttó vételár alapját képező érték.
A vételár a forgalmi érték alapul vételével alakul ki, de nem
szükségszerűen azonos azzal. A piaci viszonyoktól, kereslettől és kínálattól függően a vételár alul is múlhatja és meg
is haladhatja a forgalmi értéket. Jó példa erre, hogy az önkormányzat több esetben is a forgalmi érték alapján meghirdetett minimális vételárnál jóval magasabb összegen
tudott ingatlanokat értékesíteni, de az is előfordult, hogy a
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meghirdetett áron nem akadt jelentkező. A vételárnál juthat
szerephez a nettó és bruttó ár, de ez a forgalmi értéket nem
befolyásolja, csak az eladó tényleges bevételét, ha az értékesítésnek van ÁFA vonzata. Fontos kiemelni, hogy az értékbecslés a forgalmi érték és nem a vételár meghatározásáról
szólt. Utóbbiról nem is szólhatott, hiszen a vételár a pályázat
elbírálását követően, a legkedvezőbb ajánlat elfogadásával
alakul ki.
A fentiekkel egybehangzik a magyarországi bírósági gyakorlat is, mely az előadottakkal azonosan tekint a forgalmi
érték fogalmára.
A forgalmi érték bruttó vételár alapjául szolgáló volta
egyébként teljesen levezethető a szakvélemény számítási
metodikájából is. Kiemelendő, hogy az értékbecslés alapját
olyan összehasonlító bruttó eladási árajánlatok képezték,
amelyeken a vevők az eladótól megvásárolhatták a hasonló
adottságú ingatlanokat. A szakvéleményben meghatározott
forgalmi értékek ezen bruttó árajánlatok alapul vételével, az
értéknövelő és értékcsökkentő tényezők miatt alkalmazott
korrekciót követően alakultak ki. A számítás nem tartalmazott (a fentiek alapján nem is tartalmazhatott) ÁFA címén
értékcsökkenést, így értelemszerűen a megállapított forgalmi
érték a bruttó eladási árajánlat alapját képezte és nem nettó
eladási árat.
Tekintettel arra, hogy a forgalmi érték megállapítása
során az értékcsökkentő tényezők jelentős túlsúlya miatt az
alapul vett fajlagos forgalmi értékből képzett érték csökkent,
az ingatlanszakértő megjegyezte, hogy az érték nettó érték.
(nem pedig nettó vételár.) A nettó szó jelentése: levonások
utáni, tisztán számított ár vagy érték, esetleg súly, tömeg.
A szakértő nem a telkek súlyát és vételárát, hanem azok forgalmi értékét határozta meg.
Valótlanság a rágalmazók azon állítása is, hogy a testület
jogellenesen csökkentette a megállapított forgalmi értéket a
tulajdonában maradó területrészek után. A szakvélemény
külön kitér arra, hogy nem vette figyelembe értékcsökkentő
tényezőként a kialakítandó közterületeket, mert azok nagyságrendjét nem ismerte. Ez a számítási adatokból is megállapítható, mely szerint a forgalmi értéket az ingatlanok teljes
területéből és a megállapított négyzetméterenkénti forgalmi
értékből képezte.
A pályázati kiírás ezzel szemben 20%-os közterület céljára
visszaadandó területet határozott meg, ennek megfelelően a
megállapított forgalmi értéknél 20%-al alacsonyabb összeg-
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ben határozta meg a minimális bruttó eladási árat, hiszen a
tulajdonában maradó területért nyilván nem tudott ellenértéket kérni.
Ez a körülmény nyilvánvalóan nem összekeverhető a
terület „rendezetlen állapota” miatti korrekcióval, mely a
telekalakításokkal kapcsolatos összes földmérési és jogi ügyintézést, a területen maradt felhasználhatatlan építményalapok és ciszternák elbontását – tömedékelését, a területen
található szintkülönbségek miatt szükséges jelentős földmunkát jelentette.
A fenti munkákon kívül a nyertes pályázó kötelezettsége
volt a terület víz, villany, gáz és csatorna közművekkel ellátása, a csapadékvíz elvezetés és a szilárd útburkolat elkészítése.
Nem mellékes az a körülmény sem, hogy a pályázónak
kötelezettséget kellett vállalnia egy előre meghatározott,
települési hagyományokat megjelenítő beépítési mód kivitelezésére, melyek biztosítására jelentős pénzügyi garanciát
kellett biztosítania.
A pályázati kiírásban meghatározott 220.000.000.- Ft
vételárat a nyertes pályázó 230.000.000.- Ft összegű ajánlata 10.000.000.- Ft összeggel meghaladta, így a pályázat
érvényes és eredményes volt. A telekalakítást követően a terület 20%-a, 4441 nm terület közterületként önkormányzati
tulajdonban maradt, 17.719 nm került értékesítésre. Ez nem a
rágalmak között szereplő 8000.- Ft/nm, hanem 13.000.- Ft/
nm eladási árnak felelt meg.
A terület értékesítéséből befolyó vételárból építette meg az
Önkormányzat a Gerinc utcát.”

141/2019. (VIII.27.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
tekintettel arra, hogy a 2011 Egyesület és a Civilkalász Facebook bejegyzéseiben az Önkormányzatot súlyosan sértő, a
közbizalom megingatására alkalmas, valótlan tényállítások
szerepelnek, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen civil szervezetek, a bejegyzést készítő ismeretlen személyek, valamint a Facebook oldalak moderátorai
ellen tegyen büntető feljelentést a BTK 226.§ (1) bekezdésébe
ütköző és a (2) bek. a,b,c, pontja szerint minősülő aljas indokból nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazás vétsége miatt. Amennyiben az üggyel kapcsolatosan
bármely személy, vagy szervezet büntető feljelentést tett, úgy
a felhatalmazás kiterjed a BTK 268.§ (1) bek. ütköző hamis
vád bűntette miatti büntető feljelentés megtételére is.

139/2019. (VIII.27.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
fenntartja a 94/2016.(VI.30.) számú döntését és megerősíti,
hogy az ingatlanok értékesítésére a hatályos jogszabályok betartásával, meghirdetett nyílt pályázat elbírálását követően
került sor.
140/2019. (VIII.27.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapítja, hogy valótlanság a 2011 Egyesület és Civilkalász
Csoport azon állítása, mely szerint az Önkormányzat az ingatlanok forgalmi értékbecslésben meghatározott nettó vételárát
bruttó eladási árként határozta meg, és ezzel áron alul értékesítette az ingatlanjait.
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Felújítások és értékvédelem: pályáza lehetőség

Budakalász Város Önkormányzata idei évi költségvetésében 2,5
millió forintot biztosít a helyi védettséget
élvező 9.
épületek
XIII. ÉVFOLYAM,
SZÁM zfelújí2019.

tásának támogatására. Pályázni
december 20-ig lehet, a jelentkezők között a támogatási összeg
egyenlő arányban oszlik meg. Az
önkormányzati támogatás ingatlanonként maximum a beruházási
összeg felének erejéig igényelhető.
A részletek Budakalász weboldalán a
„Pályázatok” menüpontban olvashatóak.
A támogatás igénybevételére jogosult
az, akinek ingatlanja I. vagy II. védettségi
kategóriájú minősítés alá esik (jellemzően
az Ófaluban, de városszerte
elszórtan taSZEPTEMBER
11.

lálhatóak ezek az épületek) és az ingatlan
településképi rendeletben védett elemeit
kívánja felújítani. Az Önkormányzat kiemelten kezeli a nagy múltú épületek
eredeti építészeti értékeinek megőrzését,
ezért a felújítás során kötött szabályokat
kell követnie a kivitelezőnek. Városunk
főépítészét, Kassai-Szoó Dominikát keressék bizalommal, készséggel ad tájékoztatást és tanácsot tervezési ügyekben,
értékvédelmi felújításokkal kapcsolatban.
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Önkormányza hírek

Védmű épül a Barát-patakon
A Belügyminisztérium tájékoztatása alapján elkészült a Barát-patak
torkolatába építendő zsilip vízjogi létesítési engedélye. Ez a hozzájárulás
különösen fontos városunk hosszútávú és eredményes árvízi védekezése szempontjából. Akik emlékeznek a 2011., vagy különösen a 2013.
évi árvizekre, tudják: folyópar településünkön elengedhetetlen a megfelelő árvízi védekezés, építe védművel a város melle .
Rogán László polgármester az engedélyeztetés kapcsán elmondta: „Budakalász városa évek óta egyeztet Budapest
városvezetésével, a Belügyminisztériummal és a vízügyi igazgatóságokkal
annak érdekében, hogy saját zsilip épülhessen a Barát-patakon. Több alkalommal is megvizsgáltattuk a helyszínt és a
szakemberek is biztosítottak arról, hogy
az ottani töltések nem nyújtanak kellő
védelmet áradás esetén. Ezt Főpolgármester úrnak és Belügyminiszter úrnak
is jeleztük, így sikerült elérni, hogy a
Római-parti mobilgát és a Pünkösdfürdőnél épülő gátmagasítás mellett Bu-

dakalász is megkaphassa a megfelelő
védelmet.”
A hat évvel ezelőtti nagy árhullám
alkalmával a Barát-patak torkolatának
eltömedékelése védte meg Budakalász
belső területeit az árvíztől. Akkor a Dunától mintegy kétszáz méterre, Rogán
László polgármester kezdeményezésére
keresztgát épült a patakon, budakalászi
földből. A torokban a keresztgát mint
megoldás akkor hatékony volt, ám ideiglenes. A Barát-patak egy időszakos
vízfolyás, amely veszélyeket is rejt: a száraz időszakokban el is apadhat, máskor
pedig árvizet hozhat magával. Abban az

esetben, ha áradáskor a Duna visszaduzzasztja a Barát-patakot, több száz lakóházat önthet el a víz a Vasút sor, a Tanító,
a Sport, a Wesselényi, a Mező és a Csapás
utcák területén, valamint Szentistvántelepen a HÉV-megálló környékén.
Most elérkeztünk a célhoz: a homokzsákos védekezést hamarosan kiépített
védmű erősíti meg. A Fővárosi Közgyűlés határozatban hozott döntést arról,
hogy a Belügyminisztérium és az Enviroduna Kft. bevonásával megépül a védmű
a patak torkolatánál, amellyel a Duna
medrét lehet lezárni. Bár a város a patak
torkolatának eltömedékelésével is képes
volt megvédeni a területeit az áradó víztől, amikor szükség volt rá, a zsilippel
árvíz idején is teljes biztonságban lehetnek a budakalásziak és az itteni területek.

Élénk címerek díszí k a Barát-patak kis hídját

Nyolc darab, térbeli, egyenként 15
kg súlyú acélcímer került a Barát-patak hídkorlátjára. A kovácsoltvas korlát

nemrégiben kapta meg végleges megjelenését: antracitszürke színe, lendületes
formavilága szépen illeszkedik az óváros
hangulatához.
A címerek anyaga acél, a díszműkovács egyenként 80 kisebb kovácsoltvas
darabot szegecselt össze készítésükkor. A
részleteket lézerrel vágták ki, majd három
rétegben helyezték el őket, így válhattak
térbelivé. Az aprólékos munkára élénk
színek kerültek, amelyek hatásos kontrasztot képeznek a korlát sötét tónusaival.

A hagyományos hangulatú korlát így
friss, színes díszeket kapott és lett éke a
felújított Budai útnak, az alatta átívelő
pataknak.
Budakalász címere négy mezőre osztott pajzs. Az első mezőben három zöld
színű hegy, a másodikban három búzakalász látható, alattuk helyezkedik el a
Kalász kocsi, majd jobb oldalon lent egy
ekevas csoroszlyával.

Time-lapse felvétel az iskola építéséről

A város történetének legnagyobb volumenű beruházása, a Patakpart Általá-
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nos Iskola építése kezdődött májusban.
A korszerű technikai megoldásoknak
köszönhetően a munkálatok folyamatáról gyorsított összefoglaló felvételeket, úgynevezett time-lapse kisfilmet is
bemutatunk majd. Ezzel a módszerrel
megfigyelhetjük, ahogy a hosszabb építési idejű létesítmény néhány perc alatt
szinte kinő a földből. Hasonló felvételeket bemutattunk már más budakalászi
beruházásoknál is, így a rekortán pálya,

a Budai út építésénél, vagy a Szentistvántelepi Általános Iskola szintráépítésénél
is.
A time-lapse kamerák bizonyos időtartamonként készítenek egy fényképet
és ezek sorozatából áll össze a mozgókép.
A kamerákat az iskola építésénél két ponton helyezték el, az egyik szögből az utcai
homlokzat változását, míg a másikból az
U alakú épület patak felé eső részének
építését láthatjuk.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Új biciklitárolók a HÉV-megállókban
sor azok számára, akik kerékpárral járnak
a tömegközlekedési pontokig. A költségeket és a beszerzést az Önkormányzat, a telepítést pedig MÁV-HÉV Zrt. végezte.

Tavaly fejlesztések kezdődtek a H5
HÉV-vonalon, esőbeállókat telepítettek,
új padokat és szemeteseket helyeztek el.
Most a biciklitárolók kialakítására került

A lehetséges tárolótípusok közül a városlakók választhatták ki a nekik leginkább tetszőt. A visszajelzések összesítését
követően, a legtöbb szavazatot elért modellt vásárolta meg az Önkormányzat a
három HÉV-megállóba. Már mindhárom
HÉV-megállóban használhatók a kerékpártárolók.

Új korlátok az akadálymentességért
A Csalogány utcai köztemetőbe számos idős, mozgásában korlátozott látogat ki rendszeresen. Az Önkormányzat
a sírok és a ravatalozó könnyebb megközelíthetősége miatt helyeztetett ki új
korlátokat a helyszínre. Az oszlopsort
betonaljzatban rögzítették, ezekre kerülnek az acél korlátelemek. A temető alacsonyabban fekvő területein lévő sírok
megközelíthetősége válik így biztonságosabbá.

Hamarosan befejeződik a közvilágítás kiépítése
a Prekobrdo városrészben
Most a Prekobrdo területén újabban
létesült utcákban, úgymint az Orom, Som,
Kamilla, Levendula és Zsálya utcákban,
valamint a Körömvirág, Menta, Boróka
köz területein építik ki a közvilágítást. A
beruházás teljes költsége bruttó 22,8 millió
forint lesz.

A Prekobrdo településrész a kilencvenes
évek vége óta lakóövezet, az építkezések
az elmúlt évek során kezdődtek meg ezen
a területen. A beépüléssel egyidőben az
Önkormányzat szeretné biztosítani a jobb
feltételeket, idén a földkábeles közvilágítás
épül ki. Ma már az új utaknál kötelező a
korábbi légvezetékek helyett földkábeleket
használni (kialakult utak esetében, mint
például a Budai út, a százmilliós nagyságrendű költségek miatt maradhatott meg a
korábbi megoldás).

Megújult terekkel várja
a Telepi Óvoda a szünidő után a gyerekeket

Jelenleg a kivitelező az Orom utcában
fekteti le a közvilágítási kábelt. Ezen a helyszínen hét kandeláber helyét tűzték ki, a
földmunkák befejeztével elhelyezik, bebetonozzák a lámpaoszlopokat, majd következhet a világítótestek felszerelése. Eddig
1700 méter közvilágítási kábelt fektettek le
ezen a környéken. Hamarosan összesen 49
kandeláber üzemel majd, az energiatakarékos led fényforrások hatméteres betonkandeláberekre kerülnek.
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Amíg az apróságok nyári pihenésüket töltik, az óvodában szorgalmasan
készülnek a nyitásra. Az ilyenkor aktuális karbantartási, felújítási munkákat már elvégezték. Az Önkormányzat
megbízásából megújult helyiségekben
Márkus Mónika új óvodavezető vezet
minket körbe és számol be a részletekről.
„Az intézményünkben teljes állásban dolgozik egy gyógypedagógus és
két logopédus. A logopédiai szobát e kibővített fejlesztőpedagógus csapat részére osztottuk ketté. A tornateremben
és több csoportszobában is elkészült
már a tisztasági festés, friss színeket
láthatunk a falakon. Fedett teraszunkon rossz időben is tudunk a gyerekekkel tevékenykedni a friss levegőn.
Ez a terület mintegy 1,5 millió forint
értékben kapott csúszásmentes, új
burkolatot. Nagyon örülünk az elvégzett fejlesztéseknek!” Melegebb időben
a kicsik az udvaron felállított párakapu
és az árnyas fák alatt hűsölhetnek majd.

Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala
Információk, hírek, események,
rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros
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Önkormányza hírek

Megjelent a „10 éves a város” kiadvány

Budakalászt 10 éve nyilvánították
nagyközségből várossá. A 10 év alatt sok
minden változott a városban, érdemes
egy pillanatra megállnunk és körülnéznünk.

A posta már terjeszti a kiadványt,
minden háztartásba kerül, de a nagyobb
intézményekben is megtalálható szóróanyagként. Aki valami folytán mégsem
találna a kiadványból a postaládájában,
ám szeretne, kérjük, jelezze igényét:
info@budakalasz.hu.
„A harminc oldalas kiadványt az
„ilyen volt – ilyen lett” elve alapján építettük fel. Az elmúlt tíz évben, a városi
élet legkülönbözőbb területein készült
felvételeket gyűjtöttük össze, s most
szeretettel nyújtjuk a budakalászi polgároknak. Írtunk az intézményi fejlesztésekről, az Egészségház, a bölcsőde,
az iskola, óvoda, az új utak építéséről,

a Kálvária-dombi feltárásokról, a zöldfelületekről, parkokról, a sportról, a közösségi élet eseményeiről. Igyekeztünk
a körülöttünk lévő, ismerős helyszínekről készült régi felvételeket elővenni, és
párba állítani az elkészült fejlesztésekkel: bizony, látványos a változás! Ha
a tíz évet vesszük, Budakalász Városa
mintegy 8,8 milliárd forintot költött a
beruházásokra” – osztotta meg Rogán
László polgármester.
A kiadvány képeiből összeállított
kiállítás anyaga 2019. október végéig
megtekinthető a Kós Károly Művelődési
Házban.

 µÛé¶ÎÔí çÛÕóÛËÛÕ éëÍÝÐÞÍ ¬çûÎó«Ëģ ¿¶ĉ 
'÷¨¾ øó Ô«ÎÎ«óó Ď 1¶¬íĎí¬¶»Ď ËßéÕĉ¬Ë¬Õ
 PÎ¾íÛĂ¢ ¬í Pá¡Õĉ¾ ÷ó¢Ë «Î«È¬Õģ  pçÛéó ¬í
 XÎĉĂ ÷ó¢Ë¡Õģ  Xéó¾ÕÛĂ¾¢í ÷ó¢¡Õ ¬í 
(¾ËÎÔ«Õ÷ó¢«Î«È¬ÕĤjřlçéËÛÎÜËµ«ÈÎ«íĎó¬í¬é«
ç«¨¾¶¡«¨ÛóóçÎĉĎóĂÕĂéÛíÕËĤ

PÞÍÀùõ¤Êëª××ÝĦĦĦ

ĦĦĦ®ïÖÝïõ
FÐċ×ĄÝÐõ)ùªÀúõÊëªÊĦĦĦ

Kereszt utca járda anno...

ĦĦĦ®ïÀÐċ×ÐõõŐ

 Íë®ÍéëÝï ÍáĐÐÍª®ï í«¶¿ó¬í¬é«  'éóū
çóË ¶óÈÕ Ă¬¶¾¶ Ë«é¬Ëçé ¬í ¶ĉÎÛ¶øó ¬çûÎóģ
ĂÎÔ¾ÕóÔ«¶øÈ÷ÎóĚĚū«íøóÔ«ÎÎ«óó¾¡¾¢¾ËÎ¾øó«¶ĉ
íĎËíĎ ¬í ÎÎÔ¾ ¡«é÷»ĎíË¬Õó  .÷Õūçéó¾
Ë«é¬Ëçé÷óó¾íË¾íĎ¬Î«í¿ó¾ËĤ

ĦĦĦ®ïÖÝïõ

Ďøó¬ç¿ó¬í«ËÔ«ÎÎ«óóíĎÔÛíjárda¾íÔ«¶¬çûÎó¶ĉÎÛ¶ÛíÛË¬é¨«ū
Ë¬¡«Õ ū ¡é «Ďó Ď «ÎËßĂ«óË«Ďá ¾¨áíĎË µ«Î¨ó¾Ë¬Õó »óéÛĎó Ô«¶
 ĂéÛíĂ«Ď«ó¬íģ Ď «ÎÔøÎó Ěę ¬Ă¡«Õ ¾í ĠĤěěĠ Ô¬ó«é ¶ĉÎÛ¶øó ¬çûÎóĤ
RÀÖÐ×ªã  ĄëÝïÍáĐéÝ×õ ·ÊÐïĐõ®ï®×Í ë®ïĐÍ®×õĥ ÖÀ×õ¸ċ
Ĝěě ÖÀÐÐÀÞ ·ÝëÀ×õ£ÞÐ ·ÐúÊÁõÝõõ )ùªÀ úõ Ðïã ïĐÍïĐĥ ½ÝÐ õëĄĐ®ï£×  £ùªÍÐïĐÀÍ Àï ·Ý×õÝï ïĐëéõ ÍéõÍĦ  ËÛÔçÎ«Ĉ
µ«ÎøÈ¿óíÕË ËßíĎßÕ»«óá«Õ Ô«¶øÈ÷Îó  Èé¨ģ çéËÛÎÜË ¬çûÎó«Ëģ ¢í«éÈ¬ËË«Îģ ĜĞ ¨¡µĂÎ ĎßÎ¨µ«ÎûÎ«ó«Ë ¬í ç¾»«Õáé¬íĎ«Ë ÎË÷ÎóË Ë¾Ĥµ«ÎøÈ¿óíóË¬íá¡¡¾«Ë¡«Õ«¶¬íĎ«ÕĎ¨ĉ1Õ¨é«÷ó¢¾¶µÛÎĉóóÜ¨¾ËÔÈ¨Ĥ
Èé¨¬ç¿ó¬í«Ë«í«ó¬¡«Õ«Ô«ÎÎ«óóÎ«¶È«Î«Õóáí«¡¡NÜĎí«µóó¾ÎģĎ
1é¨á»óģPÎĂé¾ģpĎ«¶µüNÜË¾ģv¬¶Îí¾Õ¨éí÷ó¢¬í'÷¨¾
øó¨¬Î¾é¬íĎ«ĂÛÎóËģ«Ď«ËÔ«ÎÎ«óóPÎĂé¾¬íĎ^ÔíĎËçéË¡Õ¬çûÎó
í¬óÕĉÛË¾í¡áĂ¿ó«óó¬Ë¡÷¨ËÎíĎ¾ËÎ«»«óáí¬¶«¾óĤ

Z¸úÊùÐõÍRÐÀïÝĄ¤
®ïZëõÀ×ÝĄÀ¤ïùõ¤À
éëÍÝÐÞÍ
réÝëõùõ¤
úÊéëÍÝÐÞÊ

Köszönőlevelet fogalmazo meg a közlekedési társaság

A MÁV-HÉV Zrt.-vel fennálló jó
együttműködésnek köszönhetően Rogán
László polgármester levelet kapott kézhez Keresztes Péter vezérigazgatótól az
eddig közösen elért eredményekkel kapcsolatban.
A társaság kiemelt partnernek tekinti az Önkormányzatot, az elmúlt két
évben több sikeres fejlesztést hajtottak
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végre közösen a település vasúti közlekedési helyzetének javításáért. Megtudhatjuk azt is, hogy a H5-ös HÉV vonal
Magyarország legnagyobb utasforgalmú
elővárosi vonala, melyen naponta több,
mint 90 ezer fő utazik. A vonal egyik
legjelentősebb települése Budakalász,
melynek kedvező fekvése folytán három
megállóval biztosít folyamatos vasúti
szolgáltatást a MÁV-HÉV Zrt. A zöld szerelvények a magyar vasút legsűrűbb követésével biztosítják a magas színvonalú,
dugómentes, környezetbarát és megbízható közlekedési lehetőséget.
Az Önkormányzat és a MÁV-HÉV
Zrt. együttműködésének köszönhetően
megújultak Budakalász HÉV megállói,
modern, szép bútorzatot helyeztek el

mindhárom megállóhelyen, valamint új
esőbeállókat telepítettek.
Az Önkormányzat szervezésében
átadták a „Forrás” típusú kerékpártárolókat, melyeket a MÁV-HÉV Zrt.
iskolakezdésre telepített az érintett
megállókba. A H5-ös vonalon vezette
be a HÉV először az online, mobiltelefonon történő jegyvásárlás lehetőségét
is, így az utasoknak (nem csak a budakalásziaknak!) június óta nem kell a
gyakran túlterhelt automaták előtt sorakozniuk, ha jegyet szeretnének vásárolni.
A jegyvásárlási lehetőség az ún. „MÁV
alkalmazás” használatával, mobiltelefon
segítségével érhető el.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

PATAKPART
ÁLTALÁNOS ISKOLA
[[3l4T3rTlRfT3x4x3T
Budakalász eddigi legnagyobb beruházásaÍ®×õ ÍÝëïĐëþ ®ï ÀÖéÝĐ×ï À×õ®ĐÖ®×ċ ĄëÊ
ÊáĄã ®ĄõãÐ  £ùªÍÐïĐÀõ×ùÐÞÍõĦĐ d×ÍÝëŭ
Ö×ċĐõ ĝěĜġŭ£× Ö¸ÐÐéÝªÝõõ  Z¸ċë
ÐÐÖÖÐ ¸ċ úÊ ÀïÍÝÐĥ ĄÐÖÀ×õ  ½ÝĐĐ
Íé¤ïÝÐÞªÞ À×·ëïõëùÍõúë Ö¸ĄÐÞïÁõï×Í
ɯ××ïĐÁëÝĐï£×Ħ Đ úÊ ®éýÐõ ÍáĐÐ £ëùõõÞ
ĞĥĠ ÖÀÐÐÀëª ·ÝëÀ×õ£ÞÐ ®éýÐ Ö¸Ħ  lõÍéëõ
ÐõÐ×ÝïFïÍÝÐÀ×õ®ĐÖ®×ċÀõëýÐõ×ĥĄëÝï
ÍáĐéÝ×õÊ£×ĥù¸ċ×ÍÍÝë¸ċá×ċáëþõëÖ®ïĐõŭ
ÍáĐÐÀ Íáë×ċĐõ£×  ZÊª×ŭéõÍ éëõÊ×ĥ
RĄ®Ðċë×®ĐãÍÀÐõïïÐÍ®ïĐýÐÖÊªÐĦ

ZþïÝëõª×Í
Kalász Suli Általános Iskola,
a Szentistvántelepi Általános Iskola
és a RÐïĐZþĄ®ïĐõÀFïÍÝÐªÀÍÊÀĦ
=ÐÐ®éKamp Kapelle ·úĄÞïĐ×ÍëĦ

Đ ÐéÍãÐõ®õÐõ Prof. Dr. Kásler Miklós, az
Ö£ëÀ ëã·ÝëëïÝÍ ÖÀ×ÀïĐõë ×ċÀõÊ Ö¸Ħ
 £ëù½Đï ë®ïĐÐõÀõ Rogán László, BudaÍÐïĐ éÝÐ¸ëÖïõë ÀïÖëõõÀĥ Đ ÝÍõõï·Êŭ
ÐïĐõ®ïÀ¤®ÐÝÍëÞÐVerebélyi Ákos,¤Àx×Íŭ
ëýÐõÀRáĐéÝ×õÀ¸Đ¸õÞÊïĐÖÝÐ£ĦĐ®éýÐõõ
Kelemen LászlóéÐ®£×ÝïÐªÊÖ¸Ħ

Szeretettel várjuk
Budakalász polgárait!

FªãéÝ×õű
ĝěĜĤĦÝÍõÞ£ëğĦĥ
é®×õÍĜěűĞě
CÐċïĐÁ×ű
)ùªÍÐïĐĥ
RÐÀïÝĄ¤ùĦğĝěĤ½ëïĐĦ
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a családokért!

facebook.com/budakalaszvaros

www.budakalasz.hu
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Önkormányza választások
Közélet

Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztató az önkormányza képviselők és polgármesterek választásáról
Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányza
képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13.
napjára tűzte ki. A Nemze Választási Bizo ság ugyanerre a
napra tűzte ki a nemze ségi önkormányza képviselők idei
választását is. A szavazás reggel 6:00 órától 19:00 óráig tart.

Mozgóurna igénylés szabályai
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár
kérhe , aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása mia gátolt. Aki a mozgóurnát más
indokkal (pl. kényelmi szempontok, munkavégzés mia ) kéri,
annak kérését a Helyi Választási Bizo ság (HVI), illetve a szavazatszámláló bizo ság elutasítja.

Online igénylés esetén:

• Ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző negyedik napon 2019. október 9. szerdán 16.00 óráig nyújtható be.
• Ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig
nyújtható be.

Személyesen történő igénylés:

• a szavazást megelőző második napon 2019. október 11.
pénteken 16.00 óráig nyújtható be a helyi választási irodához.

Postán (levélben) történő igénylés:

• a szavazást megelőző negyedik napon 2019. október 9.
szerdán 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazo útján történő igénylés:
• a szavazást megelőző második napon 2019. október 11.
pénteken 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizo sághoz
nyújtható be.

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező
kézbesítővel (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy):

• a szavazást megelőző negyedik napon 2019. október 9.
szerdán 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
• a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizo sághoz nyújtható be.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Átjelentkezés szabályai
Átjelentkezési kérelmet az a választópolgár nyújthat be,
aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme

elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkeze , és
tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október
13-ig tart. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző
negyedik napon 2019. október 9. szerdán 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
A kérelem visszavonása tekintetében az alábbiak szerint
kell eljárni:
– levélben, illetve ügyfélkapus azonosítás nélkül online benyújto kérelmeknek 2019. október 9-én 16.00 óráig,
– személyesen, illetve ügyfélkapus azonosítással online benyújto kérelmeknek 2019. október 11-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodába.

Települési szintű lakóhellyel rendelkezők szavazása
Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az ado település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát.
Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel sem
rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy
a Nemze Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját.

Választójog gyakorlásához segítség igényelhető
A fogyatékossággal élő választópolgár következő segítséget igényelhe választójogának gyakorlása érdekében:
• Braille-írással készült értesítő megküldése,
• könnyíte formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
• Braille-írással elláto szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
• akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
A szavazólap kitöltésében segíthet a szavazópolgár által
választo segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a
szavazatszámláló bizo ság két tagja.

Budakalász város szavazóhelyiségeinek címe:

• 1. sz. szavazókör: Budakalász, Szentendrei út 9. (Faluház)
• 2. sz. szavazókör: Budakalász, Budai út 10. (Budakalászi
Bölcsőde)
• 3. sz. szavazókör: Budakalász, Szalonka utca 1/A. (Szalonka
utcai Óvoda)
• 4. sz. szavazókör: Budakalász, Petőﬁ tér 1. (Polgármesteri
Hivatal, „B” épület)
• 5. sz. szavazókör: Budakalász, Pomázi út 3. (Nyitnikék
Óvoda)
• 6. sz. szavazókör: Budakalász, Mar novics u. 9. (Szen stvántelepi Általános Iskola)
• 7. sz. szavazókör: Budakalász, Mar novics u. 9. (Szen stvántelepi Általános Iskola)
• 8. sz. szavazókör: Budakalász, Mályva u. 1. (Telepi Óvoda)
Helyi Választási Iroda

Nemze ségi választások

A nemze ségi önkormányza képviselők választása

A Nemze Választási Bizo ság a 183/2019. számú
határozatával kitűzte a nemze ségi önkormányza
képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára, mely alapján Budakalász településen
német és szerb települési nemze ségi önkormányza
képviselők választására kerül sor. A nemze ségi önkormányza képviselők száma nemze ségenként 3-3
fő lehet.
A nemze ségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig benyújto kérelme alapján
szerepel nemze ségi választópolgárként a közpon
névjegyzékben.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a közpon névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerin
helyi választási irodához vagy levélben, elektronikus
azonosítását követően elektronikusan, vagy anélkül
elektronikusan (www.nvi.hu) a lakcíme szerin helyi
választási irodához nyújthatja be.
Szavazóköri, valamint közpon névjegyzéket érintő
kérelem a Nemze Választási Iroda www.valasztas.hu
hivatalos honlapján online benyújtható.

Választójog:
A választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe
kérelmére fel kell venni azt, aki a helyi önkormányza képviselők és polgármesterek választásán szavaza joggal rendelkezik, a Nemze ségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározo nemze -
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séghez tartozik, és e nemze séghez tartozását a Nemze ségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben
meghatározo tartalommal és a választási eljárásról
szóló törvényben meghatározott eljárási rendben
megvallja. Egy személy egyidejűleg csak egy nemzeség névjegyzékében szerepelhet. A választópolgár a
lakóhelye szerin településen vagy a választás kitűzését megelőző harmincadik napig, azaz 2019. június
26. napjáig, bejelente tartózkodási helye szerin településen szerepelhet a nemze ségi névjegyzékben.
A választáson a nemze ségi névjegyzékbe ve választópolgár választható, ha a helyi önkormányza
képviselők és polgármesterek választásán választható,
a nemze ségi önkormányza képviselők megelőző két
általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemze ség nemzeségi jelöltje, továbbá nyilatkozatot tesz arról, hogy a
nemze ség képviseletét vállalja, a nemze ségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

Választókerület:
A nemze ségi önkormányza képviselők választásán településünk egy választókerületet alkot.

Jelölés:
A választáson nemze ségi szervezet állíthat jelöltet.
Két vagy több nemze ségi szervezet közös jelöltet is
állíthat. A települési nemze ségi önkormányza képviselő jelöléséhez a nemze ségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok
5%-ának, de legalább 5 választópolgárnak az ajánlása
szükséges. A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők
száma.

Szavazás:
A választópolgár azon a településen, és abban a
szavazókörben szavazhat, amelynek nemze ségi névjegyzékében szerepel. A települési nemze ségi önkormányza képviselők választása eredményes, ha
legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma.
Helyi Választási Iroda
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ZöldZóna
hírek
Zöld

Komposztládák és új gyűjtőedények a budakalászi kertekbe

Hosszú előkészítő munka után
sikerrel zárult „Budakalász Város
Önkormányzatának pályázata lakossági komposztládákra és gyűjtőedényekre”. Mindez azt jelenti, hogy
minden budakalászi háztartásba
ingyenesen kerül majd komposztáló
és új hulladéktároló, amelyekben a
zöldhulladékot lehet újrahasznosítani, illetve kihelyezni elszállításra
az ingatlan elé. A sikeres KEHOP pályázat értelmében a gyűjtőedények
beszerzése kizárólag állami források
felhasználásával történik: közel 150
millió forint áll rendelkezésre eszközbeszerzésre.
Városunkban jellemzően kertes házak
találhatók, ahol időről-időre zöldhulladék
keletkezik. Pályázati, állami forrásokból
most kétféle eszközt is kapnak a budakalászi családok, amelyek segítségével hasznosíthatják vagy megszabadulhatnak a
zöldhulladéktól. A környezettudatosság
mára már megkerülhetetlen szempont: a
kerti és háztartási zöldhulladék legjobb helyen a komposztládában van, a hasznosít-

hatatlan nyesedék pedig az új, barna színű
hulladéktárolóba kerülhet.
Rogán László polgármester a sikeres döntés után ismertette: „közel
150 millió forintot nyertünk el az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatán, amelyből 5000 komposztáló edényt
és több, mint 4000 zöldhulladékos gyűjtőedényt szerezhetünk be. Az Önkormányzat sikeres tárgyalásainak köszönhetően
a mintegy 42,5 millió forintos önerőt és
közel 56,5 millió forintnyi ÁFA-fizetési
kötelezettséget is átvállalta az állam. Közvetett módon így ismét támogathatjuk a
családokat, segíthetjük a környezettudatos szemlélet formálását, környezetünk
védelmét helyi szinten”.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy
a háztartásokban keletkező konyhai
és kerti zöldhulladék nagy része, közel
50-60%-a a kommunális hulladékba kerül.
A „zöld javak” pedig értékesek, legyen
közös cél az újrafelhasználásuk. A hulladékszolgáltató természetesen továbbra is
elviszi azt a biohulladékot, amely nem újrahasznosítható (például diófa vagy örökzöld levelek), vagy amelyektől szeretnénk
megválni. A programnak köszönhetően
a műanyag zsákokat a barna színű hulladéktárolók fogják kiváltani, ez igen fontos
hosszútávon környezetvédelmi szempontból. A pályázat megvalósításáról, előrehaladásáról a későbbiekben nyújtunk részletes
információkat.

Homokot cseréltek az Omszk park játszóterén
A városban összesen hét helyszínen áll rendelkezésre játszótér a kisgyermekes családok részére.
Ezek közül sokan keresik fel az Omszk park területén kialakított játékteret is, ahol hintákat, mászókát
és homokozót használhatnak a kicsik. A karbantartási feladatok között most friss homokot terítettek
a régi helyére, takarítottak és elvégezték a zöldfelületek frissítését is. A közeljövőben a játszótér teljes
felújítása várható.

Felhívás ajánla ételre
Budakalász Város Önkormányzata
ajánlatot kér a közterületeken található virágtartó edények és virágágyásások beültetésére kétnyári virágokkal. Munka tárgya:
virágágyak kiürítése, előkészítése, gyomtalanítás, talajjavítás, tőzeggel frissítés,

virágágyások fenntartása, műtrágyázás,
permetezés.
Ajánlattételi határidő: 2019. szeptember 30. Bővebb információ: budakalasz.
hu/ugyintezes/kornyezetvedelem

Zöldhulladék-szállítási
időpontok
szeptember 23-24.

Új asztal a tóparton

A sokak körében népszerű természetközeli sport, a horgászat számos
látogatót vonz a városi rekreációs park
területére. Festői a part képe a nádassal, vadkacsákkal és a fölé boruló terebélyes, árnyat adó fák látványával.
A horgászok kedvelt helyszíne is
ez, kiváltképp a tó József Attila utca
felé eső része, ahol a halőr bódé is található. Mellette három pad állt eddig
rendelkezésre a sétálók, pihenni vágyók számára. Most asztallal bővül
az utcabútorok sora, így akár tóparti
pikniket is szervezhetünk ezentúl. Az
asztal a korábban telepített hulladéktárolók mintájára szintén gabionkövek
felhasználásával készült.

Új padon pihenhetünk
a Mályva utcánál

A környékbeli idősebb lakók kérésére új padot helyeztetett ki nemrég a
Mályva utca folytatásaként elhelyezkedő Kovács Lajos utca egy árnyas
pontján az Önkormányzat.
Az utcabútor az időskorúak mellett
a kisgyermekes lakók számára is könynyebbséget jelent majd. Korábban a
kutyafuttatóhoz, Szentistvántelep utcáira és a HÉV-megállókba kerültek új
padok.

Kék hírek
lálták a szennyező járművet. A gépkocsi
tulajdonosát intézkedés alá vonták, és
felhívták a figyelmét a KRESZ előírásaira, miszerint a szennyeződést el kell
tüntetni, ami végül meg is történt.

Elhagyo bevásárlókocsik

Verekedés a parkban
nösen a nagy melegben, amikor lelassul
a reakcióidő, vezessenek óvatosan és
körültekintően!
Egyre gyakrabban jeleznek budakalászi lakók a város számos területén otthagyott bevásárlókocsikat. Van, aki attól
sem riad vissza, hogy a guruló kocsit a
tóba vagy a patakba lökje. Legutóbb
a Sportcsarnok parkolójában találtak
egyet a városrendészek, tele szeméttel.
Fontos tudni, hogy a bevásárlókocsit
nem lehet kihozni az áruház parkolóján
túlra, hiszen az lopásnak számít!

Baleset történt

Anyagi káros baleset történt a Petőfi
térnél augusztus közepén. A jármű vezetőjéhez mentő érkezett. Kérjük, külö-

Olajfolt az úton

A Luppaszigeti úton egy autóból kifolyt az olaj az úttestre, érkezett a lakossági jelzés az Önkormányzathoz. A
városrendészek rövid időn belül megta-

Szokatlan eset történt a tóparton.
Verekedéshez vonultak ki a városrendészek nemrég az Omszk parkba. Két nő
különbözött össze egy férfin, majd tettlegességig fajult az eset, melyet a biztonsági kamerák is rögzítettek. Rendőrségi
intézkedés hatására sikerült a feleket
kibékíteni, így helyreállhatott a megszokott rend a parkban.

Tanácsok a sikeres tanévkezdéshez
Szeptember 2-án kezdetét vette a
2019/2020-as tanév. A tanév kezdésével néhány fontos szempontra hívja fel
a figyelmet a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Új és régi barátok, közösségek várnak
mindenkit, azonban az odafigyelés, az
óvatosság, a biztonság fontossága a régi
marad.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
néhány jó tanácsa, hogy a tanév sikeres,
örömteli és biztonságos legyen:
Hazafelé a közlekedési szabályokat
minden esetben be kell tartani!
Olyan útvonalon közlekedj, melyet a
szüleiddel már bejártál, és amely lehetőleg nem elhagyatott, kihalt. Minden
esetben a jól kivilágított, ismert és biztonságos útvonalakat használd!
Értékeidet (pl.: mobiltelefon, készpénz stb.) soha ne tartsd szem előtt, jól
látható helyen, hiszen ez szemet szúrhat
rossz szándékú embereknek.
Ismerd szüleid elérhetőségét, telefonszámát, mert ha gond adódik, őket min-
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dig el kell érned. Amennyiben később
indulsz haza az iskolából vagy programot szervezel magadnak, értesítsd szüleidet, hiszen ők időre várnak haza.
Soha ne szállj be idegen autójába, ne
kísérj el senkit még rövid ideig se csak
azért, mert például megmutatsz neki egy
útvonalat.

Fontos!
Az erőszak soha nem old meg
problémát!
Játékból, viccből, vagy csak a diáktársak előtti „menőzésből” sem szabad a
másik embert sem tettleg, sem szavak-

kal vagy az interneten keresztül bántani,
megalázni. Ezeknek súlyos következményei is lehetnek.
Az interneten nem minden az, aminek látszik. Hasznos dolog, de nagyon
sok veszélyt is rejt. Légy óvatos a közösségi oldalak használatával. Soha ne add
meg a neved, a címed, a személyes adataidat, mert ezzel visszaélhetnek, akár
zaklathatnak.
Fontos tudnotok, hogy az általános
iskolák többségének van iskolarendőre,
aki rendszeres kapcsolatot tart az intézmény vezetőségével, a diákokkal.
Meghívás esetén jelen lesz a jelentősebb
rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró,
fogadóóra, szülői értekezlet). Az iskolarendőr nevét, elérhetőségét a programban résztvevő iskolákban plakáton
teszik közzé. Ha problémátok, kérdésetek van, bátran forduljatok hozzá!
Sikeres, biztonságos tanévet kívánunk!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

facebook.com/budakalaszvaros
a közösségért!
XIII. ÉVFOLYAM,
9. SZÁM z 2019.
SZEPTEMBER 11.

www.budakalasz.hu
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Lupanap
Közélet

Együ búcsúzta ák a nyarat
a budakalásziak a Lupán

Zenével, tánccal, a közös alkotás örömével és az elmaradhatatlan fürdőzéssel
ért véget idén a budakalásziak számára a
vakáció. Utolsó nyári feltöltő élménnyel
gazdagodhattak a résztvevők, hogy újult
erővel vághassanak neki az őszi feladatoknak, az új kihívásoknak.
A Lupa strandon második alkalommal szervezte meg a város a budakalásziak számára a Lupa napot, melyen a
helyiek
ingyenesen vehettek részt. A kristálytiszta víz nyújtotta fürdőzési élmények
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mellett a parton egymást érték az izgalmas programok.
Külüs László Barcsay-díjas festőművész és tanítványainak alkotásaiból
festménykiállítást láthattunk, emellett a
képzőművész kör tóparti bemutató foglalkozást tartott.
Teddy Harpo blues-rock dallamait
követően a Kalász Singers fiatal, tehetséges hölgykoszorúja szórakoztatta
előadásával a közönséget. A rock and
roll szerelmeseit az Elvis Presley-t idéző
akkordok csalták táncba.
A Harmónia táncegyüttes látványos
bemutatója szintén elvarázsolta a közönséget.
A Ruzmarin Folkestars StrandTáncháza és az Akropolis Kompania
görög, tengerparti dallamai nyújtottak
méltó zárást a fantasztikus hangulatú
eseményhez.
A kalászi fotófalnál készült szelfik
viccesen
örökítették meg ezt az utolsó nyári
napot.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
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Vendégünk Mohácsy-Kisfalusi Renátát és Husvéth Csaba művésze vezetők
Közélet

A tánc az életük: új művésze vezetők
a Lenvirág élén
A Lenvirág Táncegyesület városunk kulturális életének egyik színfoltja,
a néptánc, népzene hírnöke, hagyományainkat szép és méltó módon
ápolják lassan ötven éve. A Lenvirág táncegyü esnek a Kós Károly Művelődési Ház nyújt o hont, a működéshez a há eret Budakalász Önkormányzata biztosítja. Az egyesület életében most új időszak kezdődik: új
művésze vezetők érkeztek a csapat és az utánpótlás csoportok élére,
a táncosokat tanítani, támogatni. Ismerjük meg Mohácsy-Kisfalusi
Renátát és Husvéth Csabát. Szerete el üdvözöljük őket Budakalászon,
hosszú és örömteli közös munkát kívánunk!
 Milyen célokat tűztetek ki, milyen
terveitek vannak a táncegyüttes
élén?

Csaba: Mind Renátának, mind nekem
olyan műhelyekben volt szerencsénk dolgozni, ahol hasonló cél lebegett a szemünk
előtt: elérni, hogy minél több fiatal ismerje
meg szellemi-kulturális örökségünket. Így
a magas szakmai színvonal megteremtése
és megtartása mellett, komoly energiákat
szeretnénk fektetni az emberi kapcsolatok
ápolására, a mai is érvényes paraszti értékek éltetésére.
Erős, összetartó közösséggel találkoztunk itt és örülünk, hogy a jövőben velük
dolgozhatunk. A táncos lét nemcsak a
mozgásról szól: ez egy életmód, egy értékőrző szemlélet. A hagyomány hatalmas
jellem- és közösségformáló erővel bír. A
helyi programokon túl – a fokozatosság
elvét követve – szeretnénk a regionális
és országos szakmai eseményeken is részt
venni, melyek 2020 tavaszára várhatóak.
Renáta: A szakmai programok mellett
igyekszünk közös családi eseményeket is
szervezni, hogy a Lenvirág család – méltón előző vezetőink munkásságához, egy
még szorosabb, összetartóbb közösséggé
formálódhasson mindnyájunk örömére.

18

 Meséljetek kérlek, korábbi pályafutásotokról. Milyen út vezetett
idáig?
Renáta: Általános iskolában kezdtem
el néptáncolni. A Magyar Táncművészeti
Egyetemen végeztem. Akkoriban a Csobolyó Néptáncegyüttesnél táncoltam, ott
kezdtem el tanítani és dolgozni mint aszszisztens. Jelenleg a Kis-Csepel Néptáncegyüttes tánckarvezetője vagyok.
Csaba: Édesapám révén csöppentem
bele ebbe a miliőbe, hamarabb, mint ahogy
második osztályos koromban elkezdtem
volna táncolni. Ő 1929-ben született, és
a személyi igazolványában még az állt,
hogy „foglalkozása: juhász”. Így tőle örököltem a pásztorkultúra, a néphagyomány
iránti szeretetem. Bodonyban, egy Heves
megyei kis településen nevelkedtem. Később a Magyar Táncművészeti Egyetemi
tanulmányaimmal párhuzamosan, a Nógrád Táncegyüttesben kezdtem el táncolni.
Az évek múlásával az együttes művészeti
asszisztense, majd művészeti vezetője lettem.
Renáta: Mindkettőnknek a fő profilja,
célja a pedagógia és a közösségépítés.
Csaba nagyon szép eredményeket ért el
egyébként koreográfusként is.

végén. A Budakalászi Néptánctalálkozó
pedig egy képzéssel egybekötött remek
alkalom lesz arra, hogy a pilisi régió táncosai, együttesei találkozzanak és neves
oktatók segítségével sajátíthassanak el új
táncanyagokat.

 Többek között a város rendezvényein is rendszeresen fellépnek a
táncosok. Milyen programok várhatóak a jövőben?
Csaba: Szeptembertől a legnagyobb
együttessel, a Lenvirággal készülünk a
Szüreti Felvonulásra. Tervezünk egy Karácsonyi Gálaműsort tartani december
21-én, ahol minden csoportunk meg tudja
mutatni, hogy mit sajátítottak el a próbateremben.
Renáta: Ezt követően, a jövő év első
felében alapítványi bált tartunk, a farsangi
mulatságot. Táncvilágnapi gálaműsorban
is gondolkozunk, színházi körülmények
között előadott produkcióval, a tavasz

 Végezetül mely táncegység zenéi,
táncai állnak legközelebb a szívetekhez?
Renáta: Szilágysági vagyok, édesapám
révén. Ebben az évben úgy döntöttünk,
hogy a Lenvirág repertoárjába is bekerül
egy szilágysági román táncanyag, ennek
külön örülök. Emellett a felvidéki, többek
közt a gömöri táncokat is rendkívül kedvelem.
Csaba: A rokonságom főként Békés
megyében él, én magam pedig ahogy említettem, Palócföldön, azon belül Heves és
Nógrád megyében nevelkedtem, így a palóc
táncok állnak a szívemhez legközelebb.

 Milyen az együttműködés az Alapítvánnyal?
Csaba: Nemrégiben ismerkedhettünk
meg a Kuratórium tagjaival és a Művelődési Ház kollégáival. Derűs és előremutató
beszélgetés volt, támogató légkörrel fogadtak bennünket. Nagy bizalommal vagyunk
mind a táncosok, mind a szülők és az intézmény iránt.
 Hány csoportotok van, milyen
korosztályok számára és hány
gyermek tanul most egyesületnél?
Renáta: A legkisebb csoport az óvodásoké, középső csoporttól járnak ide
gyerekek, ez a Manócska csoport. Az alsó
tagozatosok csoportja Magocska névre
hallgat. A Palántába járnak a felső tagozatosok, a Lenvirág pedig a fiatal felnőttek
csoportja. Szerdai és pénteki napokon szeretettel várunk minden új és régi táncost a
Kós Károly Művelődési Házba.
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Nagykoncertek, lecsófesz vál,
tűzijáték és gyerekprogramok
a 10. Városnapon
Tíz éve nyilvánították Budakalászt nagyközségből várossá. Idén
a „10 éves a város” rendezvénysoroza al még több közösségi élményt
szerze a város Budakalász polgárainak, így ez alkalommal a Városnap is
háromnaposra bővült. A jubileumi fesz válon több, mint húszféle program várta a budakalásziakat. Sörfesz vál, zene, tánc, játék és hatalmas
városi piknik: mi is történt az év legnagyobb kalászi ünnepségén?
Pénteken a Sörfesztiválon természetesen a söré volt a főszerep izgalmas
sörivóversennyel egybekötve. Felléptek
sváb zenét játszó zenészek, valamint
táncosok, emellett rock and roll dallamokra is táncra perdülhettek a jelenlévők.
Ezen a napon érkeztek Budakalász testvérvárosaiból, a németországi
Kahl am Mainból és a vajdasági Ada
városából delegációk, hogy együtt ünnepeljenek a budakalásziakkal a város
legnagyobb rendezvényén.
Szombat délelőtt a gyerekek szórakozhattak: a hatalmas csúszdát, az ugrálóvárakat, a gokartot és a kisvasutat
nagy örömmel próbálták ki. Eközben
Farkasházi Réka zenekarával utánozhatatlan kedvességgel kötötte le a zenére kíváncsi kicsik figyelmét. Még az
időnkénti eső sem szegte kedvét a gyerekseregnek: a beltéri kockakiállításon
már a nyitás után is sokan nézelődtek,
játszottak.
A Művelődési Házban Rogán László
polgármester megnyitotta a "10 éves
a város" című kiadvány képanyagából
rendezett tárlatot, amelyet érdemes végigböngészni és rácsodálkozni: mennyi
részletében változott Budakalász az elmúlt évtized alatt.
Délután polgármesteri köszöntés,
ajándék és torta várta a tízéves Csink

Laurát, aki elsőként érkezett budakalászi újszülött volt a várossá nyilvánítást
követően.
A déli órákban a budakalászi fellépőké volt a kinti színpad, majd később
Török Ádám és az IceCream supersession blues dallamokkal, jammelve varázsolt laza szombat délutáni hangulatot.
A Sokol 403 a rendszerváltás környéki
évtizedek nagy slágereit hozta el a budakalásziaknak. Tudták, hogy a Karthago
negyven éve az eredeti felállásban zenél?
Takács Tamás velük szerzett országos ismertséget a nyolcvanas évek elején. Meg
kell mondani: a fiúk még mindig tudják,
hogy mi az a rock! Elismerés illeti a zuhogó esőben esernyők és a sátrak alatti
közönséget. A nap végén a tűzijáték okozott felejthetetlen élményt a látogatóknak.

Lecsófesz vál – új gasztro rendezvény a 10 éves a város programsorozatban
Februárban nagy siker volt az első
Budakalászi Disznótoros Fesztivál, ezért
a „10 éves a város” programsorozat és a
Városnapok keretében újabb gasztro
eseménnyel, a Lecsófesztivállal bővítette
a rendezvény-palettát a város. Titkos
összetevők és családi receptek csaphattak össze az izgalmas kihívásokat rejtő
lecsófőző versenyen. Szeptember be-

köszöntével még utoljára megidézhettük a nyarat, a most elkészített
könnyű, magyaros ételek ízvilágával.
A fesztiválra családok, baráti társaságok, klubok egyaránt nevezhettek,
hogy összemérjék főzőtudományukat. A közösségépítő rendezvényre
látogatók a lázas előkészületektől
kezdve a teljes, látványos főzési folyamatot végigkísérhették a délelőtt
folyamán. Az üstök alatt ropogott a
tűzifa, rotyogtak a kondérok, a fedők
meg-megemelkedtek. A vendégek
sorra kóstolhatták az alkotásokat,
ahol az ízek és illatok változatos
kombinációival találkozhattak. A
rendhagyó és változatos alapanyagok közt szerepelt többek közt tök,
kapor, kakukkfű, sajt és káposzta.
A zsűri számára komoly kihívást
jelentett a legszínvonalasabban elkészített ételek kiválasztása. A bizottság szakmai tagjaként Varga
Gábor, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagja vett részt. A
döntéshozatalban Ercsényi Tiborné
alpolgármester és Nagy Andrea, a
Budakalászi Bölcsőde intézményvezető-helyettese is segítséget nyújtott.
Harmadik helyen a Cseresznyék
fiatal csapatának kolbászos lecsója
végzett, az ezüstérmet Szretykó
és Barátainak újragondolt lecsója
nyerte, egyetlen pont eltéréssel. Az
abszolút legjobbnak a Török Péter
zenész vezette IceCream csapat bizonyult. Kapott értékelésük alapján
az elkészített étel bármely étterem
étlapján megállhatná a helyét. A Szicíliaiak Klánja citromfüves, húsgombócos lecsója harmonikus ízvilágával
különdíjban részesült.
A főzés ideje alatt a színpadon a
zenéé és a táncé volt a főszerep. Fellépett a Kale Lulugyi cigányzenekar, az
adai Vadvirág Hagyományápoló kör
tambura zenekara, a Lenvirág Táncegyüttes, a Balogh Kálmán-Herczku
Ági duó és az AB/CD – AC /DC Tribute Együttes. A nap méltó zárásaként a sokak által várt Magna Cum
Laude funk-rock koncertje nyújtott
maradandó élményt.
Rogán László polgármester az
esemény kapcsán elmondta: „Örülök, hogy új gasztro rendezvényünk
is elnyerte a budakalásziak tetszését. Városunk egyik legfontosabb
erőssége a közösségépítés. Ezt a
három nap alatt ismét jó volt megtapasztalni.”
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Szent István Ünnepe Budakalászon
Budakalász polgárai idén is méltó módon emlékezhettek meg az augusztus
20-i Államalapítás napjáról. Az ünnepség helyszíneként ezúttal, rendhagyó
módon – a Szentistvántelepi Plébánia
bővítése miatt – a gyönyörű Kálvária-domb szolgált. Az ünnepi esemény
Kelemen László atya celebrálásával hálaadó szentmisével és az új kenyér megáldásával kezdődött. Ivancsics Ilona és
színtársai ezúttal is felemelő zenés műsorral készültek a vendégek számára.
A városi díjakat Rogán László polgármester és Ercsényi Tiborné alpolgármester adták át és gratuláltak az elismerésekhez. Turi Attila, városunk korábbi
főépítésze a Budakalász Díszpolgára
címet, míg Fehérváriné Básits Margit
volt óvodaigazgató a Budakalász Emlékérmet kapta.
Fehérváriné Básits Margit munkáját
magas szakmai színvonalon látta el immár 41 éve. Óvodai tevékenységét gyermek-és szakmaszeretetét az empátia,
hivatástudat, következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség hatotta át. A díjat korábban, a
Pedagógusnapon vette át.
Turi Attila pályáját alapjaiban meghatározta a Makovecz Imrével való mester-tanítvány viszony, mely egy 30 éves
szoros munkakapcsolattá és barátsággá
nemesült. A frissdiplomás építész élete
első tervezési feladatait – a nagykállói
óvodát, majd az újkígyósi faluházat – a
mestertől kapta, melyeken a makoveczi
formavilág erős hatása érződik. Komoly
megmérettetés az 1992-es sevillai világkiállításon óriási sikert arató, Makovecz
Imre által megálmodott Magyar Pavilon
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, a kivitelezés helyszíni szakmai
felügyelete, szervezése volt. Ezt követte
a PPKE piliscsabai campusa, ahol mestere a főépületet lezáró Egyetemi Klub
tervezését bízta rá. A kilencvenes évek
közepe kisebb épületek tervezésével
telt, ekkor készült el a budakalászi Faluház, amely a településen élő építész
pályafutásán fordulópontot jelentett:
formailag, térszervezésében és a múltat
megidéző gondolatában immár karakteres, egyedi hangot ütött meg.
Másrészről ez az épülete teremtette
meg azt a bizalmat, ami alapján 1996-
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ban elnyerte Budakalász főépítészi
címét. Főépítészi megbízatása során

arculatot próbált adni a városnak, hagyományokra épülő, de a jelennek is
megfelelő, fejleszthető településképet.
Ennek legfőbb eszköze a személyes példamutatás és kiállás, az építtetők segítése a személyes konzultációkon és a
tervtanácsi üléseken. Fontos kiemelni,
hogy a főépítészi teendők mellett a hely
identitásának alaphangját tervezőként
is közvetítette a közösség felé, igazodva mestere szellemiségéhez. Tervezett
ipari épületet, faluléptékű középületet,
felújított helyi értékeket, tervezett a
kalászi sváb építés logikáját és a népi
épületek harmonikus anyaghasznála-

tát követő családi otthonokat, csoportos lakóépületet. A Felső-Tisza-vidéki
árvíz idején 2001-ben Turi Attila részt
vett az újjáépítésben, a falu és a vidék
építészeti karakterének védelme, a károsultak igényeinek kielégítése és a
lehető legjobb kivitelezési minőség elérése érdekében. Turi Attila 2003-ban
Ybl Miklós-díjat kapott a szerves építészet széles skáláján végzett tervezői
munkásságáért. A Kós Károly Egyesülés
irányító építésze volt 2011-ben, részese
volt a Devecser-Kolontár településeket
ért vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítésnek, mely során 110 lakóépület épült
fel. 2011-ben az Év Főépítésze díjban
részesült.
Turi Attila 2003-tól részt vállal az építészképzésben, konzulens a Budapesti

Műszaki Egyetem Lakóépülettervezés
Tanszékén, a szerves építészet tantárgy
szervezője és fő előadója. Önálló építészeti világa nem formailag, hanem
gondolkodásmódjában, belső mozgatóerőiben rokon mesterének építésze-
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tével. Turi Attila számára az építészet
elválaszthatatlan a közösségtől, a hagyománytól, az örökölt érték tiszteletétől. Méltó tanítvány az élet valamennyi
területén: oktat az egyetemen, gyakorló építész, fiatal pályakezdő építészek
mestere a Vándoriskolában, a Magyar
Művészeti Akadémia Építőművészeti
Tagozatának tagja. A Magyar Építész
Kamara alelnökeként aktív közéleti szerepet vállal. Turi Attila főépítészi munkássága és Budakalász helyi identitása,
épített környezete a mértékadó közvélemény számára összeforrt. Ezt a több
mint húsz éves szolgálatot a következetesség és egy sajátos egyedi látásmód
jellemezte, eredményei elvitathatatlanok. A létrejött maradandó alkotások,
a pályatársak és jövő nemzedékek számára is követendő példaként szolgálhatnak.

„Ameddig ezt a helyet fejlesztjük, belakjuk és ameddig az identitásunk központja lesz, addig leszünk mi budakalászi polgárok” – mondta el Turi Attila
köszönőbeszédében.
Az ünnepi beszédet Dr. Vámos Atti-

la, Budakalász első szabadon választott
polgármestere tartotta. Gondolataiból
idézünk az alábbiakban:
„Arról szeretnék néhány gondolatot
megosztani, hogy mi maradt számunkra Szent István király örökségéből. Ha
most az öreg király kitekintene esztergomi várának ablakán, mire bólogatna, mire csóválná a fejét? Ha felvágtatna a Nagy-Kevélyre és letekintene a
mai Európára, mi lenne a véleménye?
A kulcsszó: kereszténység és államalapítás. Ez a kettő István idejében szorosan együttműködött. És ez jó volt így.
Mi maradt ebből napjainkra? És mi
maradt a keresztény Európából, amihez annak idején csatlakoztunk?
Az ókori Görögország eljutott a kultúra és a jólét magas fokára. Alkotásait ma is csodáljuk. Aztán megindult
az erkölcsi hanyatlás. Jöttek az egészséges rómaiak és leigázták őket. Ők is
megerősödtek, alkottak, meggazdagodtak, hódítottak. Aztán elpuhultak.
A gazdagok tivornyáztak, a szegények
várták az ingyengabona-osztást. Egy
évezred után szétesett a birodalom és a
kultúra, a hatalom a keresztény Európába tolódott át. Sokszor ismétlődött ez
a világtörténelemben. Szorgalmas, derék, keménykezű ősapák, a birodalmat
technikában, művészetekben csúcsra
járató fiúk, meggazdagodott, kényelemben élő, elpuhult, elzüllött unokák.
Nyugat-Európa ma már erősen liberalizálódott. Ugyanakkor a harmadik
világban, aki keresztény, az komolyan
is veszi a hitét. De nézzük a saját házunk táját: Budakalász ma a kulturális,
gazdasági fejlődés emelkedőjén van.
Rendezzük az útviszonyainkat, építjük
meseszép környezetben az új, harmadik általános iskolát, hiszen főleg nem a
megpihenni vágyó öregek vándorolnak
ide, hanem kisgyermekes, sőt sokgyermekes családok. Tíz éve, ahol itt állunk,
még a föld pora fedte el az Árpád-kori
templom romjait, ma szépen gondozott
park áll a Kálvária-dombon. Itt van-
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nak az öregek, akik a hagyományokat
és a múltat őrzik, a fiatalok, akik az élet
terheit hordozzák és az aranyos, totyogó, ártatlan apróságok, akik a jövőt
jelentik. Róluk mondta Jézus: „Hagyjátok… hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek,
ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké
az Isten országa.” (Lk 18.16). Egy generáció múlva pedig ők határozzák meg a
földi életet is, a jövőt.
Bizonyára sokak számára ismeretes
Karl Rahner mondása: „Európa vagy
keresztény lesz, vagy nem lesz.” Ha
Európa le is sodródna a történelem
forgószínpadáról, mint ahogy az már
akárhány birodalommal megtörtént,
én szívemből remélem, hogy Szent István országából, kis Magyarországból
és a mi Budakalászunkból lesznek néhányan – nem néhányan, sokan – akik
bejutnak az akkori Noé bárkájába új
életet kezdeni.”
Rogán László polgármester az eseményt e gondolatokkal zárta: „1100
éve Európa közepén van egy állam.
A nehézségek ellenére is itt vagyunk
és reméljük még sokáig itt is leszünk.
Nagyszerű érzés Budakalász polgármesterének lenni és az itt élőket képviselni. Szerbek, svábok, magyarok
régóta élnek békében együtt, példa lehet ez az ország és akár egész Európa
számára.”
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Bölcsődei-óvodai
Óvodai hírek
hírek

Ünnepeltek a Mályva utcai bölcsődések
A budakalászi bölcsődések közül 48
gyermek a Mályva utcai épületben kap
napközbeni ellátást. 2013-ban a városvezetés a bölcsődei férőhelyek bővítését pályázta meg az Új Széchenyi Terv
keretein belül. A Turi Attila, Ybl-díjas
építész által tervezett intézmény 150

millió forintos támogatásnak köszönhetően épülhetett meg, amelyhez az
Önkormányzat 70 millió forint önerővel
járult hozzá. Az épület barátságos formavilága kedves, természetközeli környezetet teremt a 3-6 évesek számára.
Az ismert gömbölyded építészeti formák,
a „gubók” az anyaméhet szimbolizálják.
A 600 m2 területű, négy foglalkoztatószobás ház zöldtetős fedést kapott.
Jelenleg új általános iskola és hamarosan új óvoda is épül Budakalászon,
sőt: a városvezetés egy újabb bölcsőde
alapításának lehetőségeit is vizsgálja.

Augusztus végén volt öt éves az
Aprók Háza, bizony, már ennyi idő eltelt az alapkőletétel óta. Az intézmény
vezetése, az ottani kisgyermeknevelők
kellemes hangulatú ünnepséget szerveztek a bölcsődéseknek. A kerti pikniken
ugrálóvárazhattak a gyerekek, népszerű
program volt az arcfestés, a lufihajtogatás és a Bohócszínház is.
Villám Zsuzsanna intézményvezető
és Rogán László polgármester rövid
köszöntő szavai után egy zenés-táncos,
a gyerekeket jól megmozgató produkció
következett, amelynek végén még egy
embernagyságú maci is meglátogatta
az apróságokat. Két meglepetést is kaptak a kicsik: egy száz szeletes, hatalmas
csokoládétortát, és még a nevelők is a
táncra perdültek egy kicsit a gyerekek
kedvéért.

 NYITNIKÉK ÓVODA
Augusztus utolsó napjai mindig roppant
izgalmasan telnek a pedagógusvilágban.
Az óvodák és iskolák dolgozói lázasan készülődnek az új év kezdetére. A termek kifestve, lesúrolva és felsikálva, bár többnyire
még üresen várják, hogy a csoportok szeptemberben ismét megtöltsék élettel.
A Nyitnikék Óvodában is lázas készülődés folyik. Felkerülnek a dekorációk, meghitté és barátságossá igyekszünk varázsolni
a gyerekek számára a környezetet, ami
szeptembertől félig-meddig az otthonukká
válik. Túl vagyunk az értekezleteken, megbeszéléseken, tűzvédelmi és munkavédelmi
oktatáson, továbbképzéseken, elindítottuk
a tervezést, szóval készen állunk, hogy emberileg és szakmailag felkészülten fogadjuk
a gyerekeket.
De leginkább a szívünket öltöztettük
ünneplőbe, hogy a gyerekek tényleg otthon
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érezzék magukat az óvodában. Sok szeretettel, öleléssel, megértéssel igyekszünk
biztosítani számukra a zökkenőmentes
évkezdést. Utána már úgyis belejönnek,
hiszen megtapasztalják, hogy ovisnak lenni
jó.
Ilyenkor, a pár nap múlva iskolát kezdő
nagycsoportosok is ovisok még egy picit.
Ha találkozom velük az utcán, még szaladnak a karjaim közé, de tudom, hogy jövőre
sokaknál már nem így lesz, csak egy szégyenlős mosolyt fogok kapni, legfeljebb egy
puszit, mert már "kinőttek", ők már komoly
nagy iskolások. Most még picit élvezhetem
ezeket az öleléseket. Bárcsak mi felnőttek
is tudnánk ilyen egyértelműek és tiszták
lenni!
Ilyenkor nemcsak a gyerekek, az óvónénik is nagyon izgulnak, hogy milyenek
lesznek az új ovisok, hogyan tudnak beil-

leszkedni, mit fognak szeretni, milyen lesz
az új csoport. Azt már nagyjából tudjuk,
hány hároméves kisember kezdi meg az
óvodát, ki az, aki elköltözött vagy éppen
ide költözött, bár az utolsó percig változnak
a létszámok, összetételek. Azért mi már
tudunk készülni és izgatottan várjuk az új
tanévet.
Adri néni
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Iskolai hírek
 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

A nyári szünetben az iskola folyosói,
udvara egészen másképp festenek, mint
ahogyan azt tanév közben megszokhattuk:
félretolt bútorok, festékesvödrök, sittes zsákok mindenhol. Nyári felfordulás, ami után
egy nagy hajrával szeptember elejére az iskola itt-ott megszépül, megújul. Idén sem
volt ez másképp. A szokásos festési munkálatok mellett sor került a világítás korszerű-

Iskolafelújítások
Megújulnak a Zeneiskola
termei

sítésre, padlóburkolat és nyílászáró cserére.
Két tanterembe új tanulói bútorzat került,
kicseréltettük az udvari konténeriroda padlólemezét és burkolatát is, amelyek ezután
mindkét helyiségében a fejlesztő- és gyógypedagógusok számára teremt jobb munkakörülményeket.
Az udvaron is nagy változások történtek. A tanév végére elkészült a Budakalász
Város Önkormányzata, a Váci Tankerületi
Központ és a Szentistvántelepi Iskoláért
Alapítvány által finanszírozott, gumiburkolatos, palánkkal és sporthálóval körülvett
sportpálya, amely előtt új, a karbantartónk által készített rollertárolókat helyeztünk el. Az építési terület megszűnésével
az iskolaudvar újra teljes terjedelmében a
gyerekek rendelkezésére áll, így a kerékpártárolók is visszakerültek régi helyükre.
Áthelyeztük a homokozót, amelynek helye
térkőburkolatot kapott. Az így nyert területre a ping-pong asztal mellé egy TEQball
asztalt vásároltunk. Az udvari munkák és az

eszközbeszerzés költségeit a Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány támogatása (1
millió Ft), az iskola Diáksport Egyesületének hozzájárulása (500.000 Ft) és a szülői
bálon, illetve az alapítványi napon kapott
szülői és szülőkhöz köthető céges támogatások (400.000 Ft) fedezték.
A belső és külső terek megújulása mellett sajnos bánatra is van okunk. Az udvaron lévő, számunkra különösen kedves fák
közül több nagyon rossz állapotban van.
Műszeres vizsgálatra épülő szakértői vélemény alapján a baleset- és életveszély megelőzése érdekében négy fát ki kell vágni. A
fák kivágását a szakértői vélemény alapján
a Polgármesteri Hivatal engedélyezte, a fák
pótlásáról tíz darab, kétszer iskolázott facsemete ültetésével egy éven belül gondoskodunk. A fákat részben az iskola területén,
részben közterületen fogjuk elültetni.
A 2019/2020-as tanévre kollégáimnak
és tanítványainknak jó munkát és szép
eredményeket kívánok!

zeneterem falai kaptak teljes hangszigetelő réteget, valamint ehhez kapcsolódóan
a fűtési és villanyszerelési feladatokat is
elvégezték. Lezárultak a munkálatok, így a
Zeneiskola növendékei megújult környezetben folytathatják tanulmányaikat.

Karbantartási munkák
a Kalász Suliban

Az új tanév felújított környezetben kezdődhet a Kalász Művészeti Iskolában is.
Az intézményfenntartó Váci Tankerületi
Központ megbízásából végezték el a nyár
utolsó heteiben az aktuális karbantartási
munkálatokat. Ennek köszönhetően több

Az új tanév előtt időben befejezték az
utolsó simításokat a Kalász Suli épületében. Az intézményfenntartó Váci Tankerületi Központ megbízásából a korábban
beázásokat okozó tető javítására került
most sor, újrafestettek egy termet és nyílászáró tokokat újítottak fel. A munkák lezárásával nemcsak a gyerekek, az épület is
felfrissülten állt az idei tanév elé.
Az intézményfenntartó mellett a város
sem feledkezik meg iskolásairól. Az Önkor-

mányzat korábban felújíttatta a Fabro-ház
ebédlőként működő épületét, az udvart és
Végh Attila iskolaigazgató számára polgármester úrnál zöld jelzést kaptak a további
udvarfelújítási tervek is.
Sulikezdés friss környezetben Szentistvántelepen is (beszámoló olvasható a Telepi Iskola cikkében)

Zeneiskolai hírek

Iskolánk fúvószenekara ismét Bánkon
rendezte nyári táborát augusztus 19-24. kö-

zött. A fa- és rézfúvós, ütős és harmonikás növendékek vezetője Spáth Oszkár, karnagyuk
egykori növendékünk, Binda Balázs volt. A
félig önellátó táborban a gyerekekre anyai
gondoskodással figyelt oda Kispálné Hoppál
Hajnalka és Dankovics Valéria tanárnő. A zenekari szólam- és összpróbákon túl a csodás
tóparti, hegyvidéki környezetben többféle
szabadidős tevékenységre is lehetősége volt
a táborozóknak. Most sem maradhattak el a
fürdőzések, az esti tábortüzek, a nagy beszélgetések és közös éneklések. E táborunknak

XIII. ÉVFOLYAM,
É
9. SZÁM
Á z 2019. SZEPTEMBER 11.

mindig nagy értéke, hogy az egykori „öreg”
diákok közül is többen visszatérnek és lelkesen támogatják a felnövekvő növendékeket.
A tóparti táborzáró koncertre ellátogattak a
gyerekek szülei, hozzátartozói és néhány kolléga is. A táborozók részvételi díját jelentősen
csökkenteni tudtuk a 150.000,- Ft-os önkormányzati és a 100-100 ezer Ft-os Német
Nemzetiségi Önkormányzati és Kalász Művészeti, Nevelési Alapítványi támogatásából.
Köszönjük!
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Időseink emlékeznek – hallgassuk őket amíg lehet!

„Számomra Szen stvántelep
mindig a világ közepe marad!”
Németh Mihályné házába látoga unk, ahol három generáció él
összhangban együ . A Virág utcai kis kapuból elénk tárul a termetes diófa és a bőven termő illatos gyümölcsfák látványa. Jutka
néni tágas, o honos szobájában foglalunk helyet, hogy felelevenítsük családja történetét. Izgato an készült régóta a találkozóra.
A falakon lévő szentképekről Jézus és a Szent család tekint le ránk.

 Hol született? Meséljen felmenőiről!
Budapesten születtem 1938-ban.
Édesapám Zagyvarékason, édesanyám
Körösladányról származik. Apám harcolt az első világháborúban, majd hadifogoly lett először Oroszországban,
majd Olaszországban. A háború után
Budapestre költözött és itt ismerkedett
meg édesanyámmal. Édesapám pincér
volt a Gundel Étteremben, édesanyám
pedig egy báró családnál volt házvezetőnő. Budapesten, a Százados úton laktunk egy polgári lakásban. Én nővérem
után érkeztem a családba. A második
világháborúban Budapest bombázása
közben édesapám hadirokkant lett.
Emiatt nagy szegénységben éltünk, közben édesanyám agyvérzést kapott és ő is
munkaképtelen lett. Nekem is el kellett
mennem fitalon dolgozni, mellette ápoltam őket.
Férjemmel a nővérem esküvőjén
ismerkedtünk meg majd két évvel később házasodtunk össze és költöztünk
a szüleihez Szentendrére. 1959-ben született meg a fiam. Férjemék öten voltak
testvérek és mivel mindenki ekkortájt
házasodott meg, kevés lett a hely és
elköltöztünk onnan. Ekkor kezdték felparcellázni Szentistvántelepet, így itt
építkeztünk. 1968-ban lányomat már a
félkész házba hoztam haza a szentendrei
szülőotthonból, mivel kevés volt a pénz
és lassan haladt az építkezés.
Az 1968-as nagy árvíz szintén nehezítette a ház építését, hiszen rengeteg
építőanyagot elvittek gátépítésre.
A környéken régi bolgárkertek húzódtak, a környékünkön át lehetett járni
a telkeken. Tartottunk tyúkokat és disznókat, volt konyhakertünk és gyümöl-
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csösünk is. A húst és a tejet a kútban
tároltuk, és amíg nem volt vezetékes víz,
addig a kútról húztuk a vizet.
 Milyen pályát választott? Hogyan alakult családi élete?
Apósom tűzoltó volt a Lenfonógyárban, 1960-ban általa kerültem
férjemmel együtt a szövödébe. Férjem
szövőgépmester volt, én pedig szövőnő.
Váltott műszakban jártunk dolgozni a
gyerekek miatt.
Az építkezés és a sok álló munka
miatt kétszer műtötték a lábamat
trombózissal. Emiatt 1976-ban öt évre
leszázalékoltak. Majd újra elkezdtem
dolgozni Budapesten egy második kerületi óvodában, mint dajka, innen vonultam nyugdíjba 72 éves koromban.
Férjem 16 évig dolgozott a Lenfonógyárban, majd Budapesten az Erőtervnél,
mint kőműves. Nyugdíj mellett kisebb

munkákat vállalt, majd a lányomtól született fiúunokám felügyeletében vette ki
a részét. Lányom kisgyermekgondozóként Budapesten dolgozik. Fiam ágán
már dédunokával is büszkélkedhetek!
 Mi az az értékrend, amit fontosnak tartott a családjának átadni?
Életünk alapja a mindennapos kapcsolat a Gondviselővel. Úgy gondolom,
ezt sikerült átadnom, ez értékrendünk
alapja. Büszkeséggel tölt el, hogy Balázs
unokám hitoktató lett és 19 éve szolgál
ministránsként a szentistvántelepi katolikus templomban.
 Hogyan él most?
Férjemmel csak rövid ideig élhettük
meg a közös pihentető nyugdíjas éveinket, mert mindketten dolgoztunk nyugdíj mellett is. Nagy szomorúságomra
2012-ben hunyt el 82 éves korában. Sajnos sokat betegeskedem, a korábbi sok
nehéz fizikai munka miatt rendszeres
orvosi kezelésben részesülök.
Lányommal és felnőtt fiúunokámmal
élek, rájuk mindenben számíthatok! A
hétköznapokban lehetőségeimhez mérten aktívan részt veszek a helyi Idősek
Klubja közösségi életében. Szeretek Budakalászon élni, számomra Szentistvántelep mindig a világ közepe marad!
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Értékvédelem
Közélet

Mesélő véde épületek – Budai út 39.

„Nem engedtek ki az olimpiára,
inkább behívtak katonának.”
Megelevenednek a hajdani Cuki Presszóval kapcsolatos kedves emlékképeink,
ahogyan mai találkozónkra igyekszünk a Budai út egy kiemelt helyszínére. Tanítás után seregnyi diák tért be ide fagylaltozni, párok kávéztak meghi en a
hangulatos teraszon, bará társaságok adtak egymásnak találkozót bensőséges beszélgetésekre. Diera János tulajdonos
elevení fel a ház építésének, nagyszülei Budakalászra érkezésének körülményeit és körvonalazza az utat, amely a vendéglátóhely kialakításának ötletéhez vezete . A jelenlegi panzió vastag falai közt, a hűvös étkező helyiségben foglalunk
helyet, ahonnan beszélgetés közben rálátunk a kert rejte zugaira, többek közt az i díszelgő régi kerekes kútra.

 Az egyik legrégibb budakalászi
háznál járva felvetődik a kérdés,
mit tudunk az értékvédelem alatt
álló patinás épület múltjáról?
A házat a sváb Belovitzer Pál családja
építtette - ahogy a homlokzaton szereplő
évszám is mutatja - 1901-ben. A történelem szomorú eseményei folytán 1946
februárjában kitelepítették őket, így
üresen maradt az épület. Ezzel azonos
időben anyai nagyapám Illyés György és
családja magyarként a romániai Brassóban hasonló sorsra jutottak. Hosszú,
csaknem egyéves hányattatott út lezárásaként kerültek ide és töltötték meg újra
élettel e falakat. Mind a házat, mind a
kapcsolódó mezőgazdasági területeket
részletre vásárolták meg, a terheiket egészen a hatvanas évekig fizették. Egyaránt
voltak bérelt és saját földjeik, melyeket
szorgalmas munkával műveltek. A szocializmusban később le kellett mondani
a területekről, a kártérítés jelképes volt.
A rokonságból négy család élt itt egymás
mellett, egy-egy szoba-konyhás lakrészben. A másik ágról apai nagyapám, Diera
János és családja a budakalászi Killer
borkereskedésben – a későbbi Pomázi úti
Hársfa Borkertben- vállaltak munkát, ők
így kerültek Budakalászra. Apám 1925ben született a ma is ezen a területen álló
apró régi gazdasági épületben, később ő
is
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 Hogyan éltek szülei? Mesélne
gyerekkori élményeiről?
Édesanyám, Illyés Mária szövőnőként gyárban dolgozott Csillaghegyen.
Szüleim a negyvenes években ismerkedtek meg a faluban járva-kelve. Egybekelésüket követően ebben a házban
kezdték meg ők is közös életüket. Károly
és Katalin után harmadik gyermekként
1953-ban születtem. A környékbeli gyerekekkel összejártunk, az utcán „dicsértessék”-kel köszöntünk a járókelőknek,
erős katolikus gyökereket kaptunk. A
nyári szünetekben szőrén ültem meg a
lovunkat, úgy nyargaltam ki a kőbányánál húzódó földjeinkre, ahol a felnőttek
dolgoztak. Elnézték nekünk gyerekeknek, hogy folyton láb alatt voltunk, szaladgáltunk, rosszalkodtunk. A régi, itt
maradt sváb családokkal összetartó közösséget alkottunk. Mivel apám nem volt
híve a szocializmusnak és fegyvergyárban
dolgozott, állandó megfigyelés alatt állt.
Bár jól beszéltek németül, nem mertünk
e nyelven megszólalni emiatt. A rendszer
gyanús elemeinek gyermekeként nem
lehettem kisdobos, sem úttörő. Először
műszerész, majd vendéglátóipari szakképesítést szereztem. Elkezdtem sportolni,
ami életem elkövetkező évtizedét erőteljesen meghatározta. A Fradiban eveztem
tizenegy évig, ebből kilencet válogatottként töltöttem, igen jó eredményekkel.
Az edzések jelentős részének helyszínét a
budakalászi vizek adták, hiszen naponta
eveztünk fel a Római-parttól Szentendréig. Ifjúságom a sporttal telt, ennek
következtében néhány évre el is szakadtam szülőfalumtól, mert a mindennapos
edzések miatt csak késő esténként jutottam haza. A politika később erőteljesen
beleszólt sportpályafutásom alakulásába.
Nem engedtek ki az olimpiára, inkább
behívtak katonának. Többszörös magyar
bajnokként fel kellett adnom a pályafutásomat 1980-ban. Az akkori sportpolitika
szellemében az11.
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mazási és családi háttérszempontok domináltak. Nagyon rosszul érintett, hogy
ezen a ponton újra fel kellett építeni az
életemet.
 Hogyan alakult családalapítása?
Nejemmel, Borbély Magdolnával a
megismerkedésemet szintén a sportnak
köszönhetem, ő az MTK-ban evezett. A
közös érdeklődés, a küzdeni akarás szellemisége mindig azonos volt bennünk.
Házasságkötésünket követően a fővárosban éltünk néhány évig. Budakalászra
1977-ben költöztünk vissza és megkezdtük a ház felújítását. Szüleim és rokonaim
még itt éltek, később a család tagjai apránként elköltöztek, de ők is a környéken
maradtak. Két csodálatos fiam született,
Balázs és Gergő. Érkezésükkor nagy lelkesedéssel néztünk a szülői örömök felé.
 A presszó megnyitásának ötlete
hogyan merült fel?
A Cuki Presszót 1990-ben nyitottuk,
sokáig szolgált kedvelt találkozóhelyként
a helyiek számára. Később profilt váltottunk és a panzió üzemeltetése felé vettük
az irányt. Sikerrel tesszük ezt feleségemmel vállvetve immár 22 éve. Igen széles
a vendégkörünk, kiemelt időszakokban
fiaink segítségére mindig számíthatunk.
 Milyen szerepet vállalt a falu életében?
A kilencvenes években képviselőként
aktívan vettem részt a közösségi életben,
szívügyemnek tekintettem magam is a
falu sorsát, identitásának megőrzését.
Mára főként a munka és a család töltik
ki a mindennapjaimat, de hiszem, hogy
a település jövője a múltjára épülve tud
tovább fejlődni. Büszke vagyok rá, hogy
unokám tavalyi iskolakezdésével a Diera
család immár negyedik generációját képviseli a Kalász Suliban.
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ÁLLÁS

Újszülöttek
Szeretettel köszöntjük Budakalász
augusztusban született legifjabb polgárait:
Harsányi Bence
Latos Janka Danuta
Rozek Amélia Szaﬃ
Szabon György Márton
Szekér-Keller Bertel Karl
Ujhelyi Marcell Ádám

Barabás Réka
Bognár Bíborka Manka
Csala-Nagy Zalán
Csikós Lehel Nimród
Dienes András
Elter Bernát Bendegúz

Budakalász Város intézményeiben az
alábbi álláslehetőségekre várjuk pályázók jelentkezését:
• Bölcsődei kisgyermeknevelő – Budai úti Bölcsőde
• Óvodapedagógus – Pomázi úti Nyitnikék Óvoda

Bővebb információ: budakalasz.hu, Állás menüpont

Jó egészséget kívánunk nekik!

G
ÜNNEPELJ VELÜNK!

1515

Szeretettel
várunk éveséves
születésnapunkalkalmából
alkalmából
Szeretettel
várunk
születésnapunk
egy játékos
piknikre
a Cseppek
Háza
kertjébe!
egy játékos
piknikre
a Cseppek
Háza
kertjébe!
Gyere el és hozz magaddal egy gyerekkönyvet, akár a saját

Gyere el és hozz magaddal egy gyerekkönyvet, akár a saját
már kinőtt készletedből és válj részesévé egy izgalmas,
már kinőtt készletedből
és válj részesévé
egy izgalmas,
jótékony, gyerekeknek
szóló kalandnak!
jótékony,
kalandnak!
Ha eljössz,gyerekeknek
megtudhatod,szóló
hogy milyen
meglepetés
Ha eljössz,
megtudhatod,
hogy
milyen
meglepetés
ajándékkal készül a Cseppek Háza csapata a budakalászi
gyerekeknek.
ajándékkal készül a Cseppek
Háza csapata a budakalászi
gyerekeknek.
Legyen ez az első önkéntességed!
Mi emlékezni fogunk Rád!

Legyen ez az első önkéntességed!
emlékezni
fogunk
Rád!
Időpont:Mi
2019.
szeptember
17. kedd
15.00-18.00 óráig
Időpont: 2019. szeptemberProgram:
17. kedd 15.00-18.00 óráig
Rogán László
polgármester úr köszöntője
Program:
Meglepetés leleplezése
Kerti piknik és tortavágás

Rogán László polgármester úr köszöntője
Meglepetés leleplezése
Kerti piknik és tortavágás

15 éve
Budakalászon
15 éve
Budakalászon

Cím: Budakalász Sport utca 3

Nachrichten / Hírek
Kórustalálkozó lesz szeptember 15-én (vasárnap) 15 órától a Lustige Schwaben kórus megalakulásának 20. évfordulója alkalmából, majd 17 órától
zenés traccsparty a „Die 3 Werischwarer Buam”
zenekarral 21 óráig. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával a római katolikus temetőben felújításuk után
elhelyeztük a Sváb Tájházban eddig őrzött régi síremlékeket. Őseink előtti tiszteletünket szeretnénk
ebben a formában is kifejezésre juttatni.
Német Önkormányzat és Egyesület
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Egészség

Tájékoztató az őszi preven v szűrővizsgálatokról
Ősszel folytatódnak a Budakalász Város Önkormányzatának támogatásával végze szakorvosi szűrővizsgálatok, amelyek
szervezését az Egészségklub önkéntesei végzik. A szűrőprogramokra mindenki hozza magával személyi igazolványát, lakcím- és TAJ kártyáját! A szűrésekre az Egészségház vérvételi helyiségében kerül sor az alábbi időpontokban:

Nőgyógyásza szűrés időpontjai:

2019. október 22. kedd: 10-14 óráig
2019. november 5. kedd: 10-14 óráig
A vizsgálatot Dr. Lőrincz István szülész-, nőgyógyász főorvos
végzi. A vizsgálat részei: kismedencei UH, kolposzkópos vizsgálat,
rákszűrés, leletezés.
Jelentkezni lehet: hétfői és szerdai napokon 18-20 óra között
Rakics Istvánné Aninál a +36 30/944-1165 telefonszámon.

Urológiai szűrés időpontja:

2019. november 9. szombat 9-13 óráig
A vizsgálatot Dr. Bódy Gábor Dénes urológus szakorvos végzi.
A vizsgálat kiterjed: a vese megbetegedései, a húgyhólyag problémái, vizelettartási nehézségek, az ötven év feletti férfiak prosztata
megnagyobbodása. A szűrésre lányok, asszonyok jelentkezését is
várjuk!
Jelentkezni lehet: keddi és szerdai napokon 18-20 óra között
Dr. Ollár Györgyné Katinál a +36 20/561-5423 telefonszámon.

Bőrgyógyásza szűrés időpontja:

2019. november 22. péntek 10-14 óráig
A vizsgálatot Dr. Bakos Beáta bőrgyógyász, allergológus végzi.
A szűrővizsgálat elsősorban a rosszindulatú elváltozások, bőrdaganatok időbeni felismerésére szolgál.

Régóta fennálló bőrpanaszokkal (ekcéma, pikkelysömör, körömgomba) a területileg illetékes szakrendelőt keressék fel. Jelentkezni lehet: hétfői és szerdai napokon 18-20 óra között Lugosi
Istvánné Katinál a +36 30/629-8264 telefonszámon.
Egészségük megóvása érdekében éljenek az Önkormányzat, az
Egészségklub és a szakorvosok által nyújtott lehetőséggel, időben
jelentkezzenek a szűrésekre!
Rogán László polgármester
dr. Csobod Judit és Lazanyi Istvánné, a szűrések koordinátorai
Szűrőbuszok a Tófutáson! A Generali a Biztonságért Alapítvány jóvoltából október 5-én a Tófutás idején 2 darab szűrőbusz áll az érdeklődők rendelkezésére a tópart József Attila utcai
szakaszán.
Igénybe vehető vizsgálatok:
verőér szűkület, érmerevség, felső végtagi vérnyomás
A Movember Magyarország Egyesület és a Semmelweis Urológiai Klinika az Önkormányzattal együttműködve a Tófutáson
(2019. október 5-én 9 órától 13 óráig) a férfiak részére prosztata, a nők részére pedig emlőrák szűrést végez. A szűrések egyszerűen, gyorsan elvégezhetők az ujjbegyből vett két
csepp vér segítségével. Mindenkinek ajánljuk!

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI
A korai, augusztus végi lapzárta miatt
nem lehetünk híradással az augusztus
végére tervezett szilvalekvár munkafolyamról, a szeptember 8-i lecsófőzésről
és a tihanyi nyaralásról.
A városnapi főzésen Kalászgyöngye
lesz a “fedőnevünk”.
Szeptembertől változatlanul a Faluházban tartjuk:
• a kulturális szekció előadásait az előre
meghirdetett napokon 17 órakor,
• az orvosi előadásokat a hónap utolsó
csütörtökén 18 órakor,
• a szárazföldi tornaórákat,
• a gyógytornát,
• Emma jóga óráit,
• a 3-1-2 meridián tornát.
A klubház ad otthont:
• a klubnapoknak,
• a kézműves foglalkozásoknak
• a japán meridián tornának (Vincze
Krisztina),
• a Pilates tornának (Kovács Nóra),
• a gerinc jógának (Szabó Gyöngyi),
• Vészits Alexandra jóga órájának,
• a Gál doktornő praxisa, valamint az

EFI által szervezett/szervezendő minden foglalkozásnak.
Mozgás alkalom külső helyszínen:
• gyaloglás a tó körül kedden reggel 7kor. Sótiné Erzsike várja a gyalogolni vágyókat a Tanító utca végénél a tó partján.
Több tornaóra és a kézműves foglalkozások időpontja még nem rögzített.
Mindenképpen érdeklődni kell a szervezőknél, a csoportok ismert vezetőinél.
Az időpontokat a klub levelezőlistáján is
megírjuk majd.
A klubház ősztől a délutáni és esti órákban szinte teljes kihasználtsággal működik. Most látjuk igazán annak a
rengeteg munkának az értelmét, amit
tavaly nyáron, ősszel és az idei tavaszon
végeztünk a házban.
Szeptember 5-én 17 órakor KLUBNAP
Lontainé Hegymegi Erzsébettel a klubházban.
Fél öttől jelentkezés és befizetés a szeptember 18-i buszos kirándulásra.
Szeptember 18. Buszos kirándulás:
Bakodpuszta: lovasbemutató, lovaskocsi-

www.bkegeszsegklub.hu
bkegeszsegklub@gmail.com
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zás a pusztában, istállólátogatás, ebéd a
Bakodi csárdában. Duna-pataj Szelidi tó:
séta a tó partján, Simontornya: a vár látogatása idegenvezetéssel. A kirándulás
ára: klubtagoknak 8000 Ft/fő, nem klubtag hozzátartozóknak 9000 Ft/fő, ami
magába foglal mindent.
Szervező: Kecskés Éva, tel: 341 358,
70/2542906, e-mail: kecskes.eva@t-online.hu
Szeptember 19. 17h A kulturális szekció
klubnapja. Dr. habil. Faragó Eszter PhD
folytatja előadás sorozatát Közös történelmünk a Habsburg házzal címmel.
További őszi időpontok: október 24., november 7., december 5. Helyszín:
Faluház Díszterem
A szeptemberi orvosi előadásunk a
szűrőnap miatt elmarad. Dr. Márky
Ádám életmódorvostan szakorvost várhatóan a jövő év elején hallgathatjuk újra.
Az őszi szakorvosi szűrővizsgálataink
időpontjait külön írásban ismertetjük.

HAGYOMÁNYOS ŐSZI SZŰRŐNAPUNK
időpontja:

2019. szeptember 26. 14-18h
Helyszín: Faluház fsz.
Az ingyenes szűrésekre várunk minden
lakótársunkat!
A részleteket plakátokon tesszük közzé.
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Első plébániai tábor

Nagy készülődés és izgalom előzte
meg a Szentistvántelepi Plébánia első
családos táborát július közepén.
Egyre több családban merült fel
az igény, hogy a misék utáni rövid beszélgetéseken túl legyenek közösségi
programok, melyek során jobban megismerhetjük egymást és összekovácsoló,
közös élményeket szerezhetünk. A kezdeményezés mentén idén színes prog-

ramok valósultak meg a lelkes családok
szervezésében, volt szánkózás, borkóstoló, házaspári kapcsolatokat megerősítő program és lelki félnap, nyáron
pedig közösen töltöttünk egy hétvégét
Ceglédfürdőn.
Jelentkezett 27 család, közel 130an voltunk a táborban, a 2,5 napot sok
programmal töltöttük meg, hogy mind
ismerkedésre, beszélgetésre, játékra,
lelki épülésre jusson idő. 1938 után jövőre ismét Magyarország ad otthont a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszusnak, melyre hosszú ideje készülünk, ezzel összhangban táborunk fő
témája is az oltáriszentség volt. A szombat délelőtti felnőtt program keretében
Dr. Kránitz Mihály atya előadásával
segített jobban megismerni az Eucharisztika titkát és annak mindennapi életünkben betöltött szerepét. Személyes

tanúságtételek segítettek közelebb kerülni és megtapasztalni Krisztus valódi
jelenlétét életünkben. Szombat délután
teljesen felbolydult a tábor, izgalmas
családi vetélkedő keretében változatos
akadályokat kellett teljesítenie a csapat
aprajának és nagyjának. A leszakadó
eső sem tudta elmosni a hangulatot, a
fedett terasz védelmében hajnalig szóltak a népdalok, nóták, tangóharmonika
kíséretében. A vasárnapi közös szentmise méltó zárása volt ennek a néhány
napnak! Sokan részt vállaltak a programok előkészítésében, lebonyolításában,
mindenki beleadta szívét-lelkét, így
csodálatos élménnyé vált a kezdeményezés. Felemelő volt megtapasztalni
Isten jelenlétét közösségünkben a komoly témák és a vidám időtöltés során
egyaránt.

Élet keresztyén Szemmel

Ima
Mennyei Atyám, világot teremtő, mindenható Istenem, köszönöm, hogy részt
adtál nekem az életnek nevezett titokzatos színdarabban; köszönöm, hogy a világtörténelem leghosszabb békeidejében
tettél le, mikor a gonosz erői, ha nem is
szűntek meg pusztítón fortyogni, de legalább fedő alatt sisteregnek. Köszönöm,
hogy velük kapcsolatban emlékeztetsz:
„nem test és vér ellen van hadakozásunk”,
ne tévesszük össze az arcokat az őket mozgató erőkkel; és kérlek, hogy fogd le azokat a kezeket, amelyek azon dolgoznak,
hogy ennek a békeidőnek vége legyen, állítsd meg azokat az erőket, melyek ma is
azon munkálnak, hogy megváltoztassák a
béke fennálló viszonyait azzal a reménységgel, hogy újabb konfliktus magvát
vethetik el Európában s a világon máshol is. Köszönöm, hogy ha elfordítom a
vízcsapot, meleg víz jön, köszönöm, hogy
ha megnyomom a termosztát gombját,
felkapcsol a fűtés a téli hidegben, a szabadban pedig drága gyapjúpulóverem
és füles sapkám véd. Hálát adok, hogy
most, a nyári melegben klímagép szolgálja kényemet. Köszönöm, hogy mindennapi kenyerünkre gondod van, s ma
Magyarországon az étkezés már igen
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széles rétegek számára nem csupán merő
szükségletkielégítés, hanem élvezet és sokszor fényűzőbben, jobban étkezünk, mint
egykor volt királyok s főurak tehették. Bocsásd meg, hogy ezt nem becsüljük eléggé
s a mi hulladékunk másnak megtenné betevő falatnak. És kérlek, ne engedd meglátnunk nekünk s utódainknak, milyen
az, amikor a kenyér és a víz fájdalmasan
hiányzik a napjainkból. Köszönöm Uram,
hogy láthatom a napfelkeltét, hogy hallhatom Bach zenéjét, hogy érezhetem a
hajnali eső illatát nyáron, s kérlek Te adj
lelkierőt vak, siket és sérült embertársaimnak. Köszönöm a kegyelmi állapotot,
hogy segítség nélkül tudok mozogni, járni,
kelni. Elég, ha csak egy hajszálér reped
meg az agyban és... Tenci nénink tudna
erről mesélni. Köszönöm, hogy visszaengedted őt közénk e színdarabba, hogy nevethessünk még egy keveset. Köszönöm,
hogy agyamban épkézláb gondolatok
kélnek. Valamikori barátom, két autista
gyermek apja elmondaná, mennyire nem

magától értetődő ez sem. Köszönöm szüleim egészségét, s azt, hogy magas korban
is emberhez méltó életet élhetnek. Óvj meg
engem a velük szembeni türelmetlenségtől. Neked köszönöm feleségemet, aki
családi fészket varázsolt oda, ahol csak
lakás lenne nélküle. Köszönöm gyermekeim egészséges fejlődését, előmenetelét
s kérlek, áldásod kísérje őket egész életükben. A Te vigasztalásodért könyörgök
azok számára, akik soha be nem hegedő
lelki sebhellyel siratják elvesztett gyermeküket. Köszönöm sikertelenségeimet,
mert általuk értettem meg igédet: „nem
a gyorsaké a futás és nem az okosoké a
gazdagság” és azt, hogy „elég neked az én
kegyelmem”. Köszönöm, hogy a te kegyelmed sosem hagyta, hogy megszégyenüljek és elessek, s akkor is adtál folytatást,
amikor emberi ésszel már nem volt remélhető. Köszönöm, hogy hallhattam Rólad, s
meghallhattam hívó szavadat. Köszönöm,
hogy sok mindent nem értek a Bibliában
kijelentett szavadból, így annál jobban értékelhetem azokat, amelyeket megérthettem. Köszönöm, hogy értenem adtad: a Te
Krisztusod tökéletes áldozatként értem is
meghalt a kereszten, s én ezt az imát ezért
mondhattam el Neked.
Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség
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Bemutatkozik a Budakalászi Evangéliumi Közösség
Sokunkat ismerhetnek itt Budakalászon az óvodából, iskolából, ahová
gyerekeink járnak, a Tófutásokról, a Városnapokról vagy várostakarításokról.
De mégis kik vagyunk?
Van köztünk tanár, fodrász, közgazdász, tanuló, szakács, informatikus,
nyugdíjas. Van gyárban és irodában
dolgozó, és van, akinek éppen nincs
munkája, így nem a foglalkozásunk vagy
korábbi tanulmányaink azonossága tesz
minket egy közösséggé. Akkor hát micsoda? A hit.
Hiszünk az élő Istenben, Aki számára fontosak vagyunk és Aki fontos
számunkra. Hisszük, hogy Jézus halála
nem volt felesleges és hisszük, hogy Ő
feltámadt és ma is él, és a megváltása
által lehet személyes kapcsolatunk Is-

tennel. A hitünk hatással van a mindennapjainkra is: mivel tudjuk, hogy
Isten egy örömteli és teljes életre hívott
el minket, aminek egyik fontos jellemzője a növekedés, a fejlődés, ezért igyekszünk a családunkban, a munkánkban is
a krisztusi értékek szerint élni.
Ugyanakkor hisszük, hogy Isten a
történelem és az idő felett áll, ezért a
21. században mai szavakkal, mai gondolatokkal, mai zenével, kreatív módon
beszélünk Róla, beszélünk Hozzá. Hiszszük, hogy a kapcsolatok a legfontosabbak, legértékesebbek ebben az életben.
Emellett azt tapasztaljuk, hogy ahogyan
Jézussal épül a kapcsolatunk, úgy épülnek az emberi kapcsolataink is, így leszünk pozitív hatással mások életére és
Budakalászra. Ahhoz, hogy ellátogass

hozzánk, ezeket
neked nem kell
mind elhinned.
Lehet,
hogy
csak kérdéseid
vannak, lehet,
hogy közösségre
vágysz, de az is lehet, hogy csak kíváncsi
vagy ránk. Az alkalmaink teljesen nyíltak. Az istentiszteletek vasárnap 10 órakor kezdődnek. Beülhetsz akár az utolsó
sorba is észrevétlenül, utána ugyanúgy
el is mehetsz, vagy maradhatsz még
kávézni, sütizni, beszélgetni. Vannak
gyerekfoglalkozásaink, hétközbeni kiscsoportos beszélgetéseink. De ezek csak
a programjaink.
A lényeg ez marad: Jézus, te és én. Budakalász, Budai út 55. Vasárnap 10:00

Cserkésztábor a Sajó partján

Az 1111-es számú Szent István Cserkészcsapat idei csapattáborát a vadságáról és szépségéről híres Sajó folyó
partján tartotta meg. Csapatunk kétévente igyekszik vízi tábort szervezni,
így idén a cserkész (zöld nyakkendős)
korosztály számára 10 napon keresztül
volt lehetőség élvezni a természet és a
folyó adta lehetőségeket. Táborunkban
15 őrs vett részt, összesen 150 fő, akik
ebben a két hétben megismerkedhettek
a borsodi tájjal, a Hernád és Sajó folyók
szeszélyes természetével, fejleszthették vízi ismereteiket. Munkánk során
törekszünk a gyerekek testi és lelki fejlesztésére egyaránt. Közösségi játékok,
ügyességi feladatok, valamint mozgásos tevékenységek színesítették a programot. A napi feladatok ellátása után
pedig a folyó hűsítő vize és az esti tábortüzek gondoskodtak a gyermekek és
az önkéntes vezetők kikapcsolódásáról.
Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani
a VIDRA SE-nek a kenuk biztosításáért,
így még felejthetetlenebb volt a közös
táborozás.
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Csapatunk a csatlakozni vágyó második osztályos tanulóknak toborzást hirdet, melyre szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt. Részletek a www.
cserkeszek.hu honlapunkon, illetve a
hivatalos Facebook oldalunkon, valamint az iskolák faliújságain várhatók
szeptember elején.

Kiscserkészek tanyázása
a Gemenci erdőben

Tanyázás néven idén is volt a budakalászi 1111. számú Szent István Cser-

készcsapat által szervezett, legkisebb
cserkészeinek szánt nyári tábor.
A tavaly is részt vevő Szent Rita rajhoz most csatlakozott még 4 őrs, akik
külön altáborban élvezhették a programokat, így az önkéntes vezetőkkel
együtt a tábor létszáma 150 fő volt. A
tábor helyszínét a Szekszárd mellett lévő
Sötétvölgyi gyermektábor biztosította,
ahol a gyerekek idén már nomád körülmények között táboroztak. Első nap az
őrsvezetők segítségével megtanulhatták,
hogyan kell felépíteni a tábort, a többi
napon már rengeteg programban, játékban volt részük, sőt még egy napos
portyára is elmentek. Ügyesen helytálltak az első megpróbáltatásokon és jó
hangulatban teltek a napok. Igaz a nyári
tábornak vége, de októberben újra kezdetét veszik az őrsgyűlések. Reméljük
ismét felejthetetlen év veszi kezdetét!
1111. sz. Szent István Cserkészcsapat
vezetősége

Sport

BMSE foci hírek
Örömmel számolhatok be róla, hogy
megkezdődtek klubunkban az alapozások. Vége a nyári szünetnek, így minden
korosztály számára kemény munka és felkészülés indul a bajnokságra. Az átigazolási idő alatt nagy jövés-menés volt. Több
tehetséges játékosunk eligazolt más klubhoz, ami nem volna baj, de sajnos olyan
egyesületet választottak, ami nem feltétlenül segíti majd a fejlődésüket. Egyesületünk sokat tesz azért, hogy sportolóink
magasabb osztályban is megállják a helyüket, erre jó példa Kosznovszky Márk vagy
Fenyvesi Zoltán példája.
A felnőtt csapat számára elkezdődött a
bajnokság. Az első mérkőzésen Budakalász Bag ellen 2:2-es döntetlen eredmény-

nyel végzett. Az új játékosoknak még szükségük van egy kis időre a beilleszkedéshez.
Sok örömünk lesz még, ha igazán összeáll
a csapat.
Lassan elkészülnek a gyakorlópályán
a cserepadok, amiket a rongálók nemrég felgyújtottak. Továbbra is dolgozunk
azon, hogy minden rendben működjön.
Várjuk a Magyar Labdarúgó Szövetség

határozatát, ami lehetőséget ad a társasági adó megszerzéséhez, szeretnénk minél
előbb elkezdeni terveink megvalósítását.
Természetesen számítunk az Önkormányzat segítségére, hiszen ne felejtsük el, hogy
minden beruházásnál szükség van önrészre. Rogán László polgármester, a Képviselő-testület és az Önkormányzat eddig
is nagy segítséget nyújtott a fejlesztések
megvalósításában. Várjuk továbbra is a
szurkolókat, jöjjenek, buzdítsák a csapatot, segítsenek álmainkat megvalósítani!
Felnőtt sorsolás:
09.15. 16h BMSE-Isaszeg, 09.22. 16h
Leányfalu-BMSE, 09.25. 19h PiliscsabaBMSE, 2019.09.29. 16h BMSE-Vác-Dekvár, 2019.10.05. 18h Pomáz-BMSE
Sárosi Tibor, BMSE elnök

Magyar Kupa vereség a magasabb osztálybeli hatvaniaktól
BSC-Hatvani KSZSE 24-29 (10-12)
Remekül helytállt férfi felnőtt csapatunk a Magyar Kupa nyitófordulójában.
Az első félidőben sokáig vezettünk, köszönhetően harcos védekezésünknek és
Duleba Norbert sorozatos védéseinek.
A félidő végére kijött még az összeszokatlanság és hibáinkat kihasználva fordított a
hatvani gárda, a második félidőben pedig
előnyre tettek szert, és hamar megnyugta-

tó előnyre tettek szert. A mérkőzés utolsó
20 percére ismét egyenrangú ellenfelei
tudtunk lenni az NB1/B-s ellenfelünknek,
így a bajnokságra való felkészülésnek fontos részeként szolgált.
Első hazai mérkőzés: 2019.09.14,
16:00
Hajrá BSC!

A Budakalász Kézilabda Zrt. hírei
Hazai mérkőzések 2019-ben
– Szeptember 17. 18.00 Budakalász-MOLPICK Szeged
– Szeptember 28. 18.00 Budakalász-Dabas
– Október 8. 18.00 Budakalász-Telekom-Veszprém
– November 23. 18.00 Budakalász-Vác
– December 7. 18.00 Budakalász-Mezőkövesd

Jegyárak, bérletek:
A jegyárak az idén olcsóbbak lettek!
• Felnőtt – 2000 Ft,
• Diák – 1000 Ft (14 éves kor felett, diákigazolvány felmutatásával),
• Nyugdíjas – 1000 Ft,
• Családi – 5000 Ft (2 felnőtt + 2 diák),
Támogatói VIP jegy – 9000 Ft.
• Kiemelt mérkőzésekre (Szeged, Veszp-

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa
Megjelenik havonta 4 500 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata
Kiadja a Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Felelős kiadó: dr. Udvarhelyi István Gergely

rém) utánpótlás korú játékosaink belépőjegye: 500 Ft.
A Sportcsarnok büféjében válthatók
bérletek, amelyek minden hazai bajnoki
és magyar kupamérkőzésre érvényesek.
Bérlet árak:
• felnőtt – 19 900 Ft,
• nyugdíjas és diák: – 9 900 Ft.
Budakalász Kézilabda Zrt.

Főszerkesztő: Kovács Andrea
Munkatársak: Szabady Szin a, Vertse Zita
Korrektor: Dr. Kovách-Janitsek Romola
Fotók: Kovács Andrea,
Szabady Szin a, Vertse Zita, Ladinek Viktor
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita

A szerkesztőség elérhetősége:
Cím: 2011 Budakalász, Petőﬁ tér 1.
E-mail cím: hirmondo@budakalasz.hu
Telefon: +36 (26) 340 266
Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Terjesz : Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2019. szeptember 26. Megjelenés, terjesztés: 2019. 2019. október 7-11.
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